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НОРМА

ДанилоАлексић

„АЖУРИРАОСАМАНДРОИДˮИЛИ
„АЖУРИРАОСАМАНДРОИДАˮ

1.У пу бли ка ци ји Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Употребаинфор
мационокомуникационихтехнологијауРепублициСрбији, на осно ву ис
тра жи ва ња спро ве де ног у мар ту 2019. го ди не са узор ком од 2.800 „по је ди
на ца ко ји има ју из ме ђу 16 и 74 го ди не жи во таˮ (Ковачевићet al. 2019: 8), 
из но си се да „93,7% ста нов ни штва ко ри сти мо бил ни те ле фонˮ (Ковачевић
et al. 2019: 19). Сајт Go o gle Play (ГП) пру жа по да так да су апли ка ци је Блиц, 
Ку рир и По лов ни ау то мо би ли ин ста ли ра не по ви ше од ми ли он пу та, а сва
ка од апли ка ци ја Ве чер ње но во сти, МТС цен тар и Те ле граф – пре ко пет сто 
хи ља да.1 Мо же се, да кле, ре ћи да се мно ги го вор ни ци срп ског је зи ка слу же 
опе ра тив ним си сте мом Ан дро ид или зна ју за ње га.

Ан дро ид се и фре квент но по ми ње у срп ским ме ди ји ма: у кор пу су БНП, 
што са др жи тек сто ве са сај то ва Блиц, На сло ви и По ли ти ка (в. алеКсић 2019: 
77–87) и бро ји око пет сто два де сет ми ли о на ре чи, је ди ни ца Android ја вља 
се у бар 13.880 при ме ра без ап со лут них ду пли ка та, са мо 1.249 ма ње не го 
име ни ца компјутер. 

Че ти ри од тих 13.880 при ме ра гла се:
ZTE се већ на ла зи у пре го во ри ма са опе ра те ри ма о по ну ди уре ђа ја са но вим 

опе ра тив ним си сте мом ка ко би сма њи ли осла ња ње на Андроид, јер оче ку ју да 
се про да ја смарт фо на удво стру чи ове го ди не. (Ben chmark,2 20. 9. 2012)

Ипак, ко ри сни ци овог мо де ла смарт фо на би уско ро мо гли до би ти ап дејт на 
Андроид 4.3 јер је но ви firm wa re билд (12.1.A.0.253) сер ти фи ко ван пре два да на 
и прет по ста вља се да би то мо гао би ти Ан дро ид 4.3 билд. (Ben chmark, 26. 12. 
2013)

1 На зи ви сај то ва, фо ру ма и апли ка ци ја при ла го ђе ни су, осим кад су на ен гле ском је зи ку.
2 Ме диј, не фо рум.
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Ипак, про це ње но вре ме об ја ве за Андроид 4.4.4 на овим уре ђа ји ма је и да ље 
но вем бар пре ма истом из во ру, што је до бар вре мен ски оквир. (Ben chmark, 14. 10. 
2014)

За са да не ма ин фор ма ци ја ка да ће ап дејт би ти до сту пан, ма да не ки из во ри 
по ми њу да је на до град ња на Андроида 4.2.2 већ до ступ на ко ри сни ци ма ин тер
на ци о нал не вер зи је HTC One смарт фо на. (Ben chmark, 2. 6. 2013)

Ка ко се ви ди, је ди ни ца Android је за бе ле же на и у аку за ти ву јед ни не (син
гу ла ра) с на став ком а и у аку за ти ву син гу ла ра без на став ка. Ко ји је од њих 
пра вил ни ји?

2. Име ни це му шког ро да ко је се ме ња ју као име ни це град, студент и сл. 
не ма ју све, пре ма Сте ва но ви ћу, исту фор му аку за ти ва јед ни не. У аку за ти ву 
син гу ла ра с на став ком а, на пла ну из ра за јед на ком ге ни ти ву син гу ла ра, 
упо тре бља ва ју се име ни це „ко је озна ча ва ју жи ва би ћа ,ˮ док оне „ко је озна
ча ва ју би ло шта дру го ,ˮ нпр. „пред ме те ,ˮ „не ма ју [...], ко ли ко ни у но ми на
ти ву, ни ка квог на став ка за об ликˮ (стевановић 51986: 190). Да то пра ви ло 
до пу ње но је ко мен та ри ма о име ни ца ма мртвац и покојник, о „[и]менима [...] 
ску по ва жи вих би ћаˮ по пут батаљон и чопор и „коле кт ив[а] жи вих би ћаˮ 
на зва них по „други[м]ˮ жи вим би ћи ма, као Партизан, и о још не ким гру
па ма име ни ца (стевановић 51986: 191). 

Круг спе ци фич них слу ча је ва оправ да но је про ши ри ти је ди ни цом АН
ДРОИД3. На и ме, ка да озна ча ва чо ве ко ли ког ро бо та (АНДРОИД1), она нај
че шће има аку за тив јед ни не на а, иа ко су ро бо ти нео р ган ски ен ти те ти (в. 
алеКсић 2017: 227, 230–231):

За што би пред сед ник же лео да уни шти андроида ко ји је ње го ва вер на ко
пи ја и ко ји му је био ко ри стан пре ко три го ди не ње го вог пред сед ни ко ва ња? 
(ИНТ)

Овај уни вер зи тет је ди на је ин сти ту ци ја у све ту ко ја ко ри сти андроида за 
еду ка ци ју сто ма то ло га, а но ви нар РТСа је пр ви ме диј ски по сле ник ко ји је при
су ство вао њи хо вој упо тре би. (РТС, 7. 9. 2014)

Раз лог то ме је слич ност људ ском би ћу (уп. ивић 2000: 58). Ка да, с дру ге 
стра не, је ди ни ца АНДРОИД озна ча ва опе ра тив ни си стем или те ле фон (АН
ДРОИД2), до ми ни ра аку за тив син гу ла ра об лич ки јед нак но ми на ти ву син
гу ла ра, што је у скла ду са основ ним пра ви лом. То ком ис тра жи ва ња за рад 
алеКсић 2017, у при ку пље ном ме диј ском кор пу су ни је про на ђен ни је дан 
при мер је ди ни це АНДРОИД2у аку за ти ву син гу ла ра на а. Не што та квих 

3 Из ра зом „је ди ни ца АНДРОИДˮ об је ди њу ју се од го ва ра ју ће име нич ке фор ме са ре фе
рен ци ја ма „ро бот ,ˮ „опе ра тив ни си стемˮ и „те ле фон ,ˮ без из ја шња ва ња о то ме да ли се 
ра ди о зна че њи ма исте лек се ме или не. Вер за лом се из бе га ва опре де ље ње за ва ри јан ту 
Андроид одн. андроид. Под ра зу ме ва ју се оба пи сма.
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при ме ра (15 од 398) би ло је по твр ђе но у кор пу су са фо ру ма Ben chmark (в. 
алеКсић 2017: 231–232):

Ako baš ho ćeš androida tu je htc ma gic  (31. 7. 2009)4

WM pro ble ma ti ku raz u mem, i mi slim da Pri est ima pra vo, ali me ar gu men ta ci ja 
osta lih neo do lji vo gu ra da ku pim Androida... (ia ko sam, u pr vom re du, MS Ex chan ge 
user ) (4. 11. 2009)

Jos tro ji ca or ta ka ko ri ste Androida, pa uve caj te broj  (12. 3. 2010)
Evo ma lo over cloc ka za androida  (26. 12. 2009)
a i za WM uvek mo gu da do bi jem teh nic ku po dr sku, za Androida... ne... (3. 1. 2010)
Da li na I9000 mo ze da ra di Igo za Androida (da kle ne mo to nav), i ako mo ze ko

li ki deo ekra na ni je po pu njen? (9. 9. 2010)

При ме ри уз пред ло ге за, на и у кон цен три са ни су у 2009. (3) и 2010. го
ди ни (5).

Кор пус са фо ру ма Ben chmark (Б) из ког по ти чу на ве де ни при ме ри об у
хва тао је по ру ке из пе ри о да 2007–2010, па се по ста вља пи та ње да ли је удео 
аку за ти ва син гу ла ра на а та мо остао исти по сле 2010. Пре тра ге Ben chmarkа 
от кри ва ју да се је ди ни ца АНДРОИД2 у ду жем аку за ти ву од 20. ја ну а ра 2018. 
до 25. сеп тем бра 2019, из гле да, ја ви ла јед ном, а ра ни је, уз пред ло ге за и на 
и ре ла тив но по у зда но5, по јед ном го ди шње од 2012. до 2018, нпр.:

Evo i te me za Androida L (7. 7. 2014)
Jel po sto ji ne ka re mo te App ko ja ra di sa an dro i da na androida? (21. 12. 2016)
Ni sam ni ka kav za go vor nik an dro i da ili ne sto slic no i sam sam bio ko ri snih iP ho

nea (4 i 4g) u ono vre me ka da je IOS bio de fi ni tiv no nad mo can u od no su na Andro
ida i ka da se zna lo za sto se da ju ex tra pa re za iP ho ne. (5. 2. 2017)

Ste ta sto mi MPCRe mo te na Androida od sko ra (bas od te iz me ne) ne sto ze za, a 
i ne ra di Pre vi ew. (19. 10. 2018)

Ви ше при ме ра је ди ни це АНДРОИД2 у кра ћем аку за ти ву син гу ла ра уз 
пред ло ге заи на сре ће се и ка да се пре гле да ње гра ђе са овог фо ру ма су зи 
на сеп тем бар 2019, тј. на са мо је дан ме сец:

I da li no va apli ka ci ja pru za mo guc nost gle da nja TVa na kom pju te ru, lap to pu ili 
sa mo je za Android i iOS? (5. 9. 2019)

Pro la zi, ja in sta li rao, sa mo se pre ko mar ke ta pre u zme apli ka ci ja za android i uz 
po moc ne kog fi le ex plo re ra uba ci ad don sa exyu ka na li ma, pro ve re no ra de sva tri 
hboa i oba ci ne maxa (5. 9. 2019)

Ili 4G net sa vi se pro to ka i Orion TV apli ka ci ju za Android, na ba vis ne ki box, 
Orion je free i uz bes plat nu re gi stra ci ju ima so lid nih ka na la. (8. 9. 2019)

4 Ка ко би се при ка за ле по себ но сти тих при ме ра у од но су на ме диј ске, при ме ри са фо
ру ма да ти су у из вор ном пи сму, без ис прав ки и уз емо ти ко не. Кур зи ви су ау то ро ви (Д. А.).

5 Уп. при мер из 2016. го ди не „Jed no stav no NE MA NA ČI NA da se be žič nim pu tem (sem 
Blu e to oth mo žda što je spo ro), po ša lje fol der sa sto ti nak MB mu zi ke zaAndroida ili PC  ja na 
Win dows te le fon.ˮ  Чи ни се да је zaот ку ца но гре шком, уме сто sa.
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Ko ji pro gram se naj vi še ko ri sti za vi zu el ni raz voj apli ka ci ja za android? (8. 9. 2019)
Uko li ko mi ne vra te VIP sta tus, uze ću ovih šest me se ci free, pa uko li ko se apli

ka ci ja po pra vi na bo lje, ku pu jem Pro za Android. (9. 9. 2019)
Po sto ja la je apk Mtalk na WP, od lič no je ra di la dok je ni su uki nu li pre jed no go

di nu da na, iz ne kog raz lo ga ni su na pra vi li tu apli ka ci ju za Android... (11. 9. 2019)
Sta pre po ru cu je te od An droid IPTV apli ka ci ja za Android a da po dr za va cast na 

Chro me cast? (17. 9. 2019)
Ni sam znao nis ta ni o an dro i du ni o iO Su, sem da je mno go lak se pre ba ci ti mu

zi ku na android. (18. 9. 2019)
raz mi sljaj o soft ve ru ne o har dve ru...me ni je sa da ne za mi sli vo da se po sle vec par 

go di na vra cam na android. (18. 9. 2019)
Go o gle ser vi si su vi se od apli ka ci ja, Fi re ba se npr. se ko ri sti za iOS pod jed na ko 

ko li ko i za Android, pre ko nje ga idu prak tic no sve push no ti fi ka ci je i jos mno go to ga. 
(20. 9. 2019)

poš ta ima apli ka ci ju za android? (23. 9. 2019)
jel mo že ne ko, ko ima box sa ugra đe nim chro me ca stom (ti pa xi a o mi box s, mi box 

3 itd.) da pro ve ri da li “na rod na ver zi ja” de e zer apk za android stri mu je high fi de lity, 
od no sno flac...??? (27. 9. 2019)

Iz mog is ku stva sva ko ko se na vi kao na android te ska sr ca pre la zi na an droid tv os, 
a sto se kon kret no ti ce ovih apli ka ci ja sto te bi tre ba ju ne ma bas ni ka kve pred no sti na 
an droid tv os. (28. 9. 2019)

U pi ta nju je re dov ni eon za Android, ni je eon tv. (28. 9. 2019)
Ima po dr sku i za android ured no se po ve zu jem pu tem blu e to o ta. (29. 9. 2019)
Ma da ja sam kon krent no go vo rio Net flix (HBO itd) apli ka ci ji za Android zna ci 

van EON glu po sti, ski nes app na te le fon \ta blet i tap nes cast (29. 9. 2019)

У кор пу су БНП на хо ди се све га је дан, већ на ве де ни, при мер је ди ни це 
АНДРОИД2 у аку за ти ву син гу ла ра на а не по сред но иза пред ло га ко ји иду 
или мо гу ићи са аку за ти вом; у истом кор пу су и са истим прет ход ни ци ма, а 
ис пред тач ке или за пе те (да би се ели ми ни са ли ре зул та ти ти па „на Ан дро ид 
уре ђа ји маˮ), аку за тив јед ни не без а ре ги стро ван је 311 пу та.

3. Ре че но се мо же ре зи ми ра ти на сле де ћи на чин.
− У срп ским ме ди ји ма је ди ни ца АНДРОИД у зна че њи ма „опе ра тив ни си

стемˮ и „те ле фонˮ у аку за ти ву син гу ла ра прак тич но увек гла си као у 
но ми на ти ву син гу ла ра. Ако се по сма тра ју је ди но пред ло шкопа де жне 
кон струк ци је, из у зе так из 2013. је уса мљен.

− Ви ше аку за тивâ јед ни не на а, али не пре ко 4% у про у ча ва ним ин тер ва
ли ма и кон тек сти ма, за па жа се на фо ру му Ben chmark, чи ји је је зик бли жи 
раз го вор ном.

− Су де ћи по при ме ри ма уз пред ло ге заи на, број из у зе та ка (са а) на том 
фо ру му нај ве ћи је 2010. го ди не, а за тим на гло опада. По след њи из у зе так 
је из ок то бра 2018. го ди не.
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− Од 20. ја ну а ра 2018. го ди не на да ље, не ма ни јед ног при ме ра је ди ни це 
АНДРОИД2 у аку за ти ву син гу ла ра на а без пред ло га, ни ти ви ше од јед
ног при ме ра уз пред лог.
Уо ча ва се да је аку за тив син гу ла ра је ди ни це АНДРОИД2 ли ком мно го 

че шће јед нак но ми на ти ву син гу ла ра не го ге ни ти ву син гу ла ра, што је зна
чењ ски аде кват но (в. стефановић 2008: 114). Ка да се има у ви ду чи ње ни ца да 
је пр ви те ле фон са опе ра тив ним си сте мом Ан дро ид „пу штен [...] у про да ју 
23. сеп тем бра 2008. го ди неˮ (БуБања 2018), по ста је ја сно да је у пе ри о ду до 
2010. је ди ни ца АНДРОИД2 у срп ском је зи ку и да ље ре ла тив но но ва, и због 
то га до не кле под ло жна ути ца ју ду же при сут не је ди ни це АНДРОИД1 („ро ботˮ), 
чи ји се аку за тив син гу ла ра углав ном за вр ша ва на а. Вре ме ном је кра ћи 
аку за тив син гу ла ра је ди ни це АНДРОИД2 до дат но учвр шћен ње ним зна че
њи ма („опе ра тив ни си стем ,ˮ „те ле фонˮ). Ма да из гле да да је ово па де жно 
раз јед на ча ва ње по од ма кло, ни је си гур но да је пред кра јем.

Пре ма то ме, у про ме ни је ди ни це АНДРОИД2у срп ском је зи ку је да нас 
обич ни ји аку за тив син гу ла ра без на став ка а, али из бор јед нин ске аку за
тив не фор ме тре ба пре пу сти ти је зич ком осе ћа њу го вор ни ка.
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B
ПРЕИСПИТИВАЊА

ДушкаКликовац

ОГДЕИКУД(А),ЈОШЈЕДНОМ

1. Увод

Упо тре ба за ме нич ких при ло га гдеи куд(а)1 уз гла го ле кре та ња јед но је 
од пи та ња ко ја се одав но, и сра змер но че сто, по ја вљу ју у нор ма тив ним гра
ма ти ка ма и при руч ни ци ма.2 У њи ма се нај че шће на ла же да се у зна че њу 
прав ца или ме ста за вр шет ка кре та ња упо тре бља ва при лог куд(а), а да се 
при лог где упо тре бља ва са мо у зна че њу ме ста на ко јем се не што на ла зи или 
до га ђа. Исто ва жи и за при ло ге негде,нигде, одн. некуд(а),никуд(а) и сл.

Та ко, М. Ла ле вић још 1934. го ди не ка же да је „до вољ но по зна то да се 
мно го гре ши у упо тре би ових при ло га, да се кат кад не у ме сно и без раз ло жно 
за ме њу ју и та мо где то не до пу шта ни је зич ко осе ћа ње ни гра ма тич ка пра
вил ност“ (лалевић 1934: 19), те да „[н]е ва ља гдеидеш?“ (стр. 23). Та ко ђе, 
кон ста ту је да Кудаидеш? има два зна че ња: ста ри је – „ко јим пу тем“, и но
ви је, раз ви је но код што ка ва ца – „где је ме сто ко ме или у ко је идеш?“ (стр. 
23–24). Кон ста ту је и да где до ла зи ме сто камо,укојеместо „[у] го во ру, а и 
пи са њу“ (стр. 19).

На дру га чи ји на чин о упо тре би ових при ло га го во ри М. Сте ва но вић 
(31979): он на ла зи да „у је зич кој прак си, и у књи жев ном је зи ку, да ка ко, све 
ви ше не ста је раз ли ке“ из ме ђу упит них при ло га где,куда и камо; по ку ша је 
гра ма ти ча ра (пре све га хр ват ских) да се њи хо ва упо тре ба огра ни чи сма тра 
„без у спе шним“ (стр. 17). У ве зи с од но сним при ло зи ма где,куда и камо 
та ко ђе ка же да се „с раз ло гом мо же по ста ви ти пи та ње да ли су оправ да ни 

1 Овај дру ги при лог има два ли ка: куд,с крат ко си ла зним ак цен том, и куда,с крат ко
узла зним и ду жи ном на а. Да кле, крај ње а ни је ни не по сто ја но (као у с(а)) ни тзв. по крет но 
(као у кад(а),сад(а)), али га, крат ко ће ра ди, бе ле жи мо као да је сте – у за гра ди. 

2 Део по да та ка о то ме да је М. Ни ко лић (2010). 
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зах те ви гра ма ти ча ра да се у књи жев ном је зи ку чу ва раз ли ка“ из ме ђу њих 
(стр. 884).

Но р ма ти ви сти су, ипак, на ста ви ли ухо да ним пу тем, па код И. Клај на 
(102009) на ла зи мо: „Не сма тра се пра вил ном упо тре ба ре чи где,негде,игде,
нигде за озна ку ци ља кре та ња, нпр. ’Где ћеш?’, ’Где сте кре ну ли?’, ’По ша љи 
га не где’, ’Не идем ниг де’.“ Уме сто то га „тре ба упо тре би ти куда,некуда,
икуда,никуда, од но сно камо,некамо,икамо,никамо (да нас углав ном за ста
ре ло, осим у хр ват ској ва ри јан ти)“. 

Слич но то ме, Д. Ћу пић (2002) при ме ћу је да се где и куда ме ша ју „у сва
ко днев ном го во ру“, а „по не кад и у пи са њу“, и ка же да „ре че ни цу: Где идеш? 
тре ба за ме ни ти ре че ни цом: Ку да идеш? (ре ђе: Ка мо идеш?)“, те да је „ис прав
но“ Кудасикренуо?, а не Гдесикренуо?. У исто вре ме, ре че ни це као што је 
Кудаћемосесвисместити? сма тра „нео бич ним“, те их „не пре по ру чу је“. 

Та ко ђе, П. Ивић, И. Клајн и Б. Бр бо рић (ивић и др. 22004: 155), иа ко при
ме ћу ју да се ди стинк ци ја из ме ђу при ло га овде,ту,онде, ко ји озна ча ва ју 
„ми ро ва ње“, и овамо,онамо, ко ји озна ча ва ју „кре та ње к не ком ме сту“ „по
сте пе но гу би“, ипак ка жу да „за сад на ша нор ма не до пу шта“ упо тре бу јед
них у зна че њу оних дру гих; исто ва жи и за при ло ге гдеи куда, па та ко 
про пи су ју Гдесте?,Гдеонстанује?,Незнамгдесетодогодило, али: Куда
идеш?,Кудастепошли?,Незнамкудаћемосада. 

Нај зад, П. Пи пер и И. Клајн у Нормативнојграматицисрпскогјезика 
(ПиПер, Клајн 22014) ка жу: „[И]справно је Кудаидеш?, а ре че ни це по пут 
Гдеидеш? тре ба ло би из бе га ва ти у до бром књи жев ном је зи ку, ма да се да нас 
ни оне не мо гу сма тра ти са свим не при хва тљи вим, по го то ву у раз го вор ном 
сти лу“ (стр. 202). И још: „Упо тре ба ве знич ког при ло га где уме сто ве знич ког 
при ло га куда ни је од ли ка до брог књи жев ног је зи ка, иа ко је то ли ко узе ла 
ма ха да се то ле ри ше у раз го вор ном сти лу. На при мер, пре по ру чу је се Срели
сусенаКалемегдану,кудадолаземногитуристи, а не пре по ру чу је се Срели
сусенаКалемегдану,гдедолаземногитуристи, иа ко се овај дру ги при мер 
не би мо гао оце ни ти као са свим по гре шан“ (стр. 505). 

Да кле, упо тре ба при ло га где и куд(а) с гла го ли ма ко ји озна ча ва ју кре та
ње у нор ма ти ви стич кој ли те ра ту ри већ се ду го по ми ње, а по све ћу је јој се 
па жња и у шко ли. Сто га је пре по ру че на упо тре ба при ло га куд(а) по ста ла 
јед но од по пу лар них ме ри ла не чи је је зич ке кул ту ре. На ма ће ов де би ти за
да так да то но р ма тив но ре ше ње пре и спи та мо. У ту свр ху по за ба ви ће мо се 
и те о риј ском стра ном про бле ма. 

Нај пре ће мо ви де ти у ко јим зна че њи ма се, по све до че њу Речникасрпско
хрватскогкњижевногинародногјезика (у да љем тек сту: РСАНУ) упо тре
бља ва ју при ло зи где и куд(а) (т. 2) и сме сти ти их у ши ру сли ку за ме нич ких 
при ло га за ме сто у срп ском је зи ку (т. 3). За тим ће мо на ве сти је дан број 
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гла го ла ко ји мо гу тра жи ти до пу ну за пра вац одн. ме сто за вр шет ка кре та ња 
(т. 4), ис пи та ће мо упо тре бу при ло га где и куд(а) с та квим гла го ли ма на од
ре ђе ном кор пу су (т. 5) и ба ци ти по глед на мо гу ће се ман тич ке од но се из ме
ђу где и куд(а) (т. 6). На кра ју ће мо по ме ну ти и гла го ле са дво ја ком до пу ном 
(т. 7) и из све га из ве сти за кључ ке (т. 8). 

2. Шта о упо тре би при ло га где,куда,камо ка же РСАНУ 

 При лог где се упо тре бља ва и у свом основ ном, ло ка тив ном зна че њу: Где
је?(= „На ком је ме сту?“), али и у циљ ном: Гделетеовегуске? (= „На ко је 
ме сто ле те?“). Овај дру ги при мер по ти че од До бри це Ћо си ћа, а у РСАНУ 
на ла зи мо при ме ре с та квом упо тре бом при ло га где и из пе ра Ла зе Ла за ре
ви ћа и Ла зе Ко сти ћа, док Дми три јев (1968) на во ди при ме ре ко ји по ти чу од 
Ву ка, Си ме Ма та ву ља (из 1893), Јо ва на Скер ли ћа (1914), Ми ха и ла Ла ли ћа 
(1955), Вла да на Де сни це (1955), Бран ка Ћо пи ћа (1955). Из Рјечникахрват
скогаилисрпскогајезика Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти 
(у да љем тек сту: РЈАЗУ) са зна је мо да је то зна че ње при ло га где за бе ле же но 
још у XV (у за ви сним ре че ни ца ма), одн. XVI ве ку (у упит ним ре че ни ца ма). 
РСАНУ не бе ле жи да при лог где мо же зна чи ти „ко јим пу тем“, али Дми

три јев на во ди два та ква при ме ра од Иве Ан дри ћа.3 
При лог камо зна чи „у ком прав цу“ или „на ко је ме сто“. У са вре ме ном 

срп ском је зи ку је у циљ ном зна че њу вр ло ре дак.4 Пре ма све до че њу РСАНУ, 
у срп ском је зи ку се са чу вао у ло ка тив ном зна че њу, али спе ци фич ном: „за 
оно че га не ма, а же ли се, одн. сма тра се да тре ба да бу де“: Камотадјевојка
даигра?Платићемо (Иво Ан дрић), као и кад „ис ка зу је жа лост, вај ка ње што 
не че га не ма“: Кам’ониједниобрази?Кам’снагатвоја? (Јан ко Ве се ли но
вић). Та кво зна че ње има и у из ра зи ма камо(талепа)срећа,камо(моје,
лепе,пустеисл.)среће.

3 Ипак, у јед ном од њих: [...]попландиштимагдетурсканоганеступаниједному
години[...]чи ни се да би се где мо гло ин тер пре ти ра ти и у циљ ном зна че њу (= „на ко ја не 
сту па“). Слич ну ди ле му иза зи ва и при мер из РСАНУСједномсплеткоммајушномкао
сламчица,можешихвућигдехоћеш (Ми лан Грол), ко ји тај реч ник ин тер пре ти ра у зна че њу 
„на ко је ме сто“, а Сте ва но вић (31979: 883) у зна че њу „ко јим пу тем“. 

4 Ипак, Дми три јев (1968) бе ле жи при ме ре с тим при ло гом код Све то ли ка Ран ко ви ћа (из 
1897), Ми лу ти на Уско ко ви ћа (1932), Алек сан дра Бе ли ћа (1947), Ко шу ти ћа (1895). Пи пер (1988: 
118) бе ле жи два при ме ра од Гро зда не Олу јић, ми смо за бе ле жи ли је дан при мер код До бри ла 
Не на ди ћа (КлиКовац 2019 [2011]: 155), а Пи пер и Клајн (22014) на во де је дан при мер Ми лу
ти на Ми лан ко ви ћа. – РЈАЗУ (под од ред ни цом камо) ка же да се у зна че њу „у ко је мје сто“ 
овај при лог „упо тре бља ва сад нај ви ше код ча ка ва ца и кај ка ва ца, рје ђе код што ка ва ца ко ји 
га обич но за мје њу ју адвер бом куд,куда (ње ки и адвер бом гдје)“. Хр ват ска нор ма на ње му 
ин си сти ра, иа ко се у ли те ра ту ри кон ста ту је да „[в]ећина го вор ни ка хр ват ско га је зи ка че сто 
за мје њу је при лог камо при ло гом гдје“, од но сно да „[у] раз го вор но ме је зи ку та је по ја ва 
ско ро по ста ла пра ви ло“ (ораић 2006: 213).
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Куд(а) се упо тре бља ва нај ви ше у циљ ном зна че њу („на ко је ме сто“), кад 
има зна че ње при ло га камо, а за тим и у свом пр во бит ном зна че њу – про се
ку тив ном („ко јим пу тем“). Осим то га, РСАНУ бе ле жи и упо тре бу куда у 
зна че њу „где“, нпр. [...]кудсезатеклотуостане (Мом чи ло На ста си је вић). 

На ро чи то су за ни мљи ви при ме ри у ко ји ма су, ра ди на гла ша ва ња, упо
тре бље на два раз ли чи та при ло га као си но ни ми – где и куда са зна че њем 
„на ко је ме сто“ (пр. 1), куда и камо у зна че њу „на ко је ме сто“ (пр. 2), где и 
камо у зна че њу „на ко јем ме сту“ (пр. 3):

(1) Уз ра сте стра шна го ра да не зна до ше про сци ђе ће ни ку да ће. (Нар. прип.)
(2) Иђе че та, ку да, ка мо? (Иван Ма жу ра нић)
(3) Ми љу ди кад нам се што жао и не пра во учи ни, то обич но ја у че мо и ви

че мо: где си, прав до, а ка мо си! (Даница, 1860)

Да су камо и куд(а) си но ни ми, по ка зу ју нам из ра зи кудкамо(„на раз не 
стра не, у ра зним прав ци ма“ или „уве ли ко“), нематикудкамо („би ти у без
из ла зном по ло жа ју“), никудникамо („баш ни куд“) и сл., као и мор фем ски 
са став ре чи кудикамо. 

За бе ле жи ће мо и да су где и куд(а) си но ни ми у зна че њу „ка ко, от куд“: 
(4) Не зна дра ги те шит’ дра гу, / Где ће бо лан те шит’ бол ног. (РСАНУ: Ј. Ј. Змај)
(5) Куд мо жеш ти с њи ма! То су љу ди чуд но ва ти. Не мо же мо ми, се ља ци, с 

њи ма! (РСАНУ: Бранковоколо, 1902)

По ме ну ће мо и да се где мо же сре сти и без гла го ла (пр. 6, 7), одн. без 
глав ног гла го ла у фу ту ру, чак и код хр ват ског пи сца (пр. 8): 

(6) Врач ни је имао где, обо ри гла ву. (Нар. прип.)
(7) Не ка, не ка, имам ја где. (Мом чи ло На ста си је вић)
(8) Где ли ћу на но ћи ште? (Стје пан Кре шић)

Украт ко, нај ве ћа зна чењ ска по ме ра ња ме ђу овим при ло зи ма је су та што су 
где и куд(а) за по се ли сфе ру при ло га камо, ко ји се, осим у са свим спе ци фич ном, 
го то во фра зе о ло ги зо ва ном слу ча ју (кад је зна чењ ски јед нак при ло гу где), у 
срп ском је зи ку го то во из гу био. Оста ла по ме ра ња – где у зна че њу „ко јим 
пу тем“ и куд(а) у зна че њу „на ком ме сту“ – ни су та ко ин тен зив на. 

3. Шта се де си ло одн. де ша ва у си сте му за ме нич ких при ло га за ме сто?

Ево ка ко из гле да део си сте ма за ме нич ких при ло га за ме сто у срп ском 
је зи ку ко јем при па да ју при ло зи где и куд(а) (и при ло зи од њих на ста ли – не
где,нигде,свугде, одн. некуд(а),никуд(а),свукуд(а),свуд(а) итд.).5 

5 Си стем за ме нич ких при ло га за ме сто об у хва та и оне са зна че њем ме ста по чет ка кре
та ња (одавде,одатле,одакле...) и крај ње гра ни це кре та ња (довде,дотле,докле...), али они 
за на шу те му ни су нај у же ре ле вант ни. 



10

За ме нич ки при ло зи за ме сто...
... на ко јем се не што 
на ла зи/од ви ја: 
„на ко јем ме сту“ 
(ло ка тив но зна че ње)

... пре ма ко јем или у 
ко је је усме ре но  
кре та ње: 
„у ком прав цу“,  
„на ко је ме сто“  
(циљ но зна че ње)

... ко је је пу та ња  
кре та ња:
„ко јим пу тем“
(про се ку тив но  
зна че ње)

Л
ич

 ни
 за 1. ли це ов де/ту  ова мо/ту ову да 

за 2. ли це ту ту да 
за 3. ли це (он де)   та мо   (она мо) ону да 

Н
е л

ич
 ни

 

у пит ни и 
од но сни Г де?, где   → [камо] ← Ку да?, ку да 

не о дре ђе ни нег де    → [некамо] ←  не ку да 
о дрич ни ниг де    → [никамо] ←  ни ку да 
оп шти свуг де   → [свакамо] ← сву куд(а), свуд(а)

Да кле, камо се, за јед но с некамо,никамо и сл., у зна че њу прав ца и ме ста 
прак тич но из гу би ло (ти при ло зи су на ве де ни у угла стим за гра да ма), а тај 
се ман тич ки про стор по пу ни ли су при ло зи куд(а) и где – с тим што овај 
дру ги при лог нор ма ни је при хва ти ла. 

При ме ти ће мо, ме ђу тим, да је про дор где на ме сто при ло га камо по др жан 
и при ли ка ма ме ђу лич ним за ме нич ким при ло зи ма: при лог тамо ни је осе
тљив на раз ли ку у зна че њу „на ко јем ме сту“ и „на ко је ме сто“, тј. по кри ва оба 
– и сна жно из упо тре бе по ти ску је при ло ге онде и онамо, ко ји ту раз ли ку, 
ма кар на чел но, чу ва ју (КлиКовац 2018). При лог ту та ко ђе има оба зна че ња, 
а за ме ну и не ма, ни ти је икад имао; шта ви ше, он по ла ко осва ја и про стор при
ло га овде и овамо (КлиКовац, у при пре ми). Са сво је стра не, при лог овде, 
чи је је основ но зна че ње „на овом ме сту“ (Овдећемобитинамиру – Бо ри слав 
Пе кић), мо же зна чи ти и „ова мо, на ово ме сто“ (И. Гриц кат (1962) на во ди 
при мер Онћедоћиовде), а при лог овамо, ко ји пр вен стве но зна чи „у овом 
прав цу, на ову стра ну“ (Молимоваморуку – Ла за Ла за ре вић), мо же зна чи
ти и „на овом, по ме ну том ме сту, ов де“ ([...]Каже:„Дођи,Миле,овамоје
живот...“ – До бри ца Ћо сић). 

И. Гриц кат (1962) та кве зна чењ ске по ја ве код при ло га6 по сма тра у све тлу 
ши ре по ја ве „гу бље ња об лич ког раз ли ко ва ња при из ра жа ва њу кре та ња и 
ми ро ва ња“, ко ја ни је свој стве на дру гим сло вен ским је зи ци ма, а ко ја се може 
за па зи ти и у зна че њу пред ло шкопа де жних кон струк ци ја с пред ло зи ма ван,
до,близу,преко,надомак,код,у,дно,врх,ниже,више,посред,усред,украј,
поред (с ге ни ти вом), к,насупрот (с да ти вом), према(с да ти вом одн. ло ка

6 Као при ме ре не на во ди са мо за ме нич ке при ло ге не го и горе,доле,напред,натраг,
спреда,назад,унутра,ван. 
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ти вом), уз (с аку за ти вом) итд., као и у не ким дру гим слу ча је ви ма. Ау тор ка 
сма тра да се то де си ло „нај ве ро ват ни је од са мог по чет ка са мо стал ног жи
во та“ срп ско хр ват ског је зи ка, под ути ца јем ро ман ског го вор ног суп стра та, 
а да за то по сто је и оп ште је зич ки раз ло зи: „[Ч]ињеница је да се у ве зи с 
мно гим гла го ли ма ко ји зна че фи на ли тет рад ње, за вр ше так, циљ кре та ња и 
сл. мо же пи та ти и г д е  се до га ђа за вр ше так, где је до сти за ње ци ља, а не 
са мо к у  д а  је рад ња упра вље на“ (ГрицКат 1962: 87). 

На по ме ни мо и да при ло зи овуда,туда,онуда, са основ ним зна че њем 
пу та ње кре та ња, мо гу има ти, се кун дар но и ма ње уо би ча је но, и зна че ња „на 
овом/том/оном ме сту“. При лог свуд(а), ме ђу тим, уо би ча јен је и у ло ка тив ном 
зна че њу. 

4. Гла го ли ко ји тра же до пу ну за пра вац одн. ме сто за вр шет ка кре та ња

Ка ко смо ви де ли, у гра ма ти ка ма и нор ма тив ним при руч ни ци ма на во ди 
се ра ди илу стра ци је упо тре бе при ло га где и куда вр ло ма ли број гла го ла: 
ићи (на во де га сви), поћи (на во ди се на два ме ста), кренути,стићи,долази
ти,послати,односити (по јед ном). На во де се и ре че ни це са по моћ ним 
гла го лом из об ли ка фу ту ра: Кудаћеш?(два пут). И то је све. 

Ме ђу тим, гла голâ ко ји као до пу ну зах те ва ју не ку је ди ни цу са зна че њем 
ме ста за вр шет ка кре та ња или прав ца кре та ња има мно го ви ше. Сле ди спи
сак не ких од њих, ко ји смо до би ли пре гле да њем РСАНУ и Речникасрпскога
језика (у да љем тек сту: РСЈ).7 Гла го ле на во ди мо по азбуч ном ре ду, нај пре 
пре ла зне (од ко јих мно ги мо гу би ти и по врат ни), а за тим не пре ла зне. Углав
ном су свр ше ног ви да и нај че шће до би је ни пре фик са ци јом од не свр ше них 
гла го ла (бу ду ћи да су рад ње ко је озна ча ва ју усме ре не по сво јој при ро ди на 
не ко ме сто), а од њи хо вих не свр ше них пар ња ка уне ти су они ко ји су у на
ве де ним реч ни ци мапо себ но об ра ђе ни. 

ба ци ти, ви ну ти1 („по ди ћи“), вра ти ти, де ну ти, до ве сти, до не ти, до пре ми ти, 
до пре ти, гу ра ти, гур ну ти, за би ти1 („за ри ти“), за бо сти, за ве сти1 („од ве сти у 
од ре ђе ном прав цу“), за пи са ти, за пу ти ти, за ри ти, за тво ри ти, зби ти, мет ну ти, 
на гна ти, на ли ва ти, на ли ти, на ма ми ти, на ме сти ти, на се ли ти, на ста ни ти, на су
ти, на та ћи, обо ри ти, од ве сти, од ву ћи, од гур ну ти, од ло жи ти, од не ти, окре ну ти, 
оста ви ти, оте ра ти, оти сну ти, от пра ви ти, от пра вља ти, от пра ћа ти, от пре ми ти, 
по ве сти, по ди ћи, по ло жи ти, по ма ћи, по ме ри ти, по пе ти, по сла ти, по ста ви ти, 
по те ра ти, пре ба ци ти, пре бе ћи, пре ме сти ти, пре не ти, при сло ни ти, при ста ти, 

7 Иа ко ни из да ле ка ни је ис цр пан, спи сак ипак об у хва та нај че шће гла го ле. Са чи ни ли 
смо га пре гле да њем де фи ни ци ја гла го ла кре та ња у РСАНУ, а за ре чи до ко јих тај реч ник 
ни је сти гао – у РСЈ. За по че ли смо с нај у о би ча је ни ји ма, а за тим бе ле жи ли њи хо ве си но ни
ме. – Да ља по де ла ових гла го ла на зна чењ ске гру пе (јед ну од њих на во ди ораић 2006) за 
на шу свр ху ни је ре ле вант на. 
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про сле ди ти, раз вр ста ти, раз ме сти ти, рас по ре ди ти, са би ти, са кри ти, са су ти, 
са те ра ти, са хра ни ти, свр ста ти, скло ни ти, скљо ка ти, сли ти, сло жи ти, сме сти ти, 
сне ти, спу сти ти, сру чи ти, ста ви ти, стр па ти, тр па ти, ћу шка ти1 („гу ра ти“), уба
ци ти, уве сти1 (од водити), уве сти2 (од возити), увр сти ти, уву ћи, угна ти, угу
ра ти, уде ну ти, укљу чи ти, ули ти, умет ну ти, уме ша ти, уне ти, упи са ти, упле сти, 
упра ви ти, упре ти, упу ти ти, уре за ти, усе ли ти, усе ћи, усме ри ти, усу ти, ута ћи, 
уте ра ти, ути сну ти, уто чи ти, утр па ти, уту ри ти, хит ну ти,

ба ну ти, до спе ти, до ћи, жу ри ти (се), иза ћи, из гу би ти се, ис цу ри ти, ићи, кре
ну ти, не ста ти, од ју ри ти, од ле те ти, од лу та ти, оти ћи, от пло ви ти, от пу то ва ти, 
от хра ма ти,8 от цу ри ти, па сти, по жу ри ти, по бе ћи, по ле те ти, по ћи, по хи та ти, 
пре ћи, при спе ти, при ста ти, про дре ти, си ћи, сле те ти, ста ти, сти ћи, уја ха ти, 
уле те ти, упли ва ти, уте ћи1 („по бе ћи“), уте ћи2 („ули ти се“), упа сти, упло ви ти, 
упу за ти, уто ну ти, утр ча ти, ући, уше та ти, ушу ња ти се, хи та ти, хо да ти.

Овај спи сак нам је ва жан из сле де ћег раз ло га: кад би смо хте ли да нор
ма ти ви стич ке пре по ру ке до след но по шту је мо, тре ба ли би смо да са сва ким 
од ових гла го ла упо тре би мо при лог куд(а) (од но сно некуд(а),никуд(а) итд.), 
јер сви они зах те ва ју до пу ну са зна че њем прав ца одн. ме ста за вр шет ка кре
та ња. Ка ква је, ме ђу тим, за и ста прак са? 

5. Где или куд(а)?

5.1. Део те прак се по гле да ће мо на јед ном огра ни че ном, али за на шу свр ху 
за ни мљи вом узор ку: у РСАНУ и РСЈ.Овог пу та нас, ме ђу тим, не ће ин те
ре со ва ти при ме ри у њи ма на ве де ни, не го њи хов ме та је зик, тј. де фи ни ци је 
ко је они до но се, и спе ци фич но – упо тре ба у њи ма при логâ где,негде и куд(а),
некуд(а). На и ме, у де фи ни ци ја ма су гла го ли које смо малочас навели па
ра фра зи ра ни дру гим гла го ли ма кре та ња; у не ки ма се до пу на за ме сто за
вр шет ка кре та ња не екс пли ци ра, у не ки ма је ис ка за на пред ло шкопа де жном 

8 Уз гред ће мо по ме ну ти да код гла го ла с пре фик сом од зна че ње до ла же ња на 
не ко ме сто ни је увек у РСАНУ пре по зна то. Та ко под отхрамати сто ји са мо зна
че ње „хра ма ју ћи оти ћи, уда љи ти се“, а је дан при мер гла си Прекобарица...бос
отхрамахдопотокаизагњурихглавуподслап (Лал. 6, 13) – да кле, не са мо „хра
ма ју ћи одох“ не го и „хра ма ју ћи до ђох/сти гох до по то ка“. Под отетурати на во ди 
се са мо зна че ње „оти ћи те ту ра ју ћи, за но се ћи се, с му ком одр жа ва ју ћи рав но те жу“, 
али у ве ћи ни при ме ра зна че ње је не са мо „те ту ра ју ћи оти ћи“ не го и „те ту ра ју ћи 
до ћи до не ког ме ста одн. ући у не ко ме сто“, нпр.: Отетураушатор[...] (Пек. Б. 7, 
287). Слич но и за одгегати(се),отпливатиитд. Под одјурити ин фор ма ци ја је 
пот пу ни ја: „1. жур но, ју ре ћи оти ћи, упу ти ти се, отр ча ти (не ку да).“ На и ме, по да так 
да је мо гу ће из ре ћи и пра вац одн. ме сто за вр шет ка кре та ња дат је у де фи ни ци ји у 
за гра ди. Под отпутовати је то на ве де но са свим екс пли цит но: „1. оти ћи на пут, у 
дру го ме сто [...]. 3. би ти упу ћен, от пре мљен до не ког ме ста, на не ко од ре ди ште“. 
Та два по ступ ка су, сва ка ко, ко рект ни ја.
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кон струк ци јом; ипак, у не ки ма се упо тре бља ва ју упра во при ло зи ко ји нас 
ин те ре су ју. Ево ка кви су ре зул та ти тог на шег ис тра жи ва ња (на во ди мо пр во 
гла гол, а за тим део де фи ни ци је ко ји је за нас ре ле ван тан, за јед но с бро јем 
ко ји у реч ни ку сто ји ис пред тог зна че ња): 

● Где,негде
довести
1.в. си лом, при нуд но по ве сти, при мо ра ти не ко га да не где до ђе [...].

забити
2.а. гур ну ти не где, стр па ти [...]. 

метнути
1.а. ста ви ти, по ло жи ти на не ко ме сто (обич но ру ком); уоп ште не где ста ви ти, 

по ло жи ти, сме сти ти. 
7.а. сме сти ти не ко га не где, да ти, до де ли ти не ко ме од ре ђе но ме сто. 

наливатисе
3.а. те ћи, ли ти, цу ри ти, сли ва ти се не где.

налити
4.б. на то пи ти, пре пла ви ти, по ква си ти, на ква си ти, по ли ти, за ли ти про древ

ши где.

налитисе
3. те ку ћи, ли ју ћи, цу ре ћи и сл. до спе ти где, ући у што [...]; до спе ти где и 

ис пу ни ти [...].

намамити
1.а. на ве сти, на вра ти ти ко га или што [...] да до ђе где или да при ста не на што 

[...]. 

наместитисе
1.в. на се ли ти се, на ста ни ти се не где.

одложити1

2.а. мет ну ти, оста ви ти (не где на стра ну), пу сти ти из ру ку (о)ста вља ју ћи, по
ло жи ти (не што, не где).

однетисе
1.б. од лу та ти, пре ћи, пре ба ци ти се не где.
2. заст. до ћи, до спе ти не где, код не ко га (обич но не по зван).

оставити
I.1.а. ста ви ти, мет ну ти на од ре ђе но ме сто (обич но ру ком), од ло жи ти, сме сти

ти не што не где да ту оста не (обич но ду же вре ме) [...].

отискиватисе
2.а. од ла зи ти, ићи у не ком прав цу, упу ћи ва ти се (не где).
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отпловити
3.а. уда љи ти се са не ког ме ста или упу ти ти се не где леб де ћи, од леб де ти.

пасти1

6.б. 1) нар. при спе ти не где и за по се сти не ки про стор [...].
6.г. нар. из не на да до ћи, ба ну ти не где, упа сти. 
6.д. до ћи из не на да, не на ја вље но и сме сти ти се не где ра ди пре но ћи шта [...]. 

сместити
2. до ве сти и оста ви ти не ко га не где [...].

ставити 
2.б. уоп ште сме сти ти не ко га не где [...].

ставитисе
ста ти не где, за у зе ти ме сто [...]. 

стрпати
1.а. [...] уоп ште ста ви ти не где не што [...].
2. на си лу сме сти ти не ко га не где, угу ра ти.

трпати
1.б. бр зо, не во де ћи ра чу на о ре ду и на чи ну уба ци ва ти, угу ра ва ти не где већу 

ко ли чи ну не че га.

трпатисе
гу ра ти се, на ме та ти се где не тре ба: Чо век не тре ба да се тр па где му ни је 

ме сто.

ујахати
ући, до спе ти не где ја шу ћи.

упливати
до ћи, до спе ти не где, ући пли ва ју ћи.

усути
1. си па ју ћи сме сти ти у не што, не где.

ћушкати1се
гу ра ти се, угу ра ва ти се не где.

убацити
1. ба ци ти, уту ри ти, стр па ти, угу ра ти (не ко га, не што) не где, у не што.

увести1

2.а. укљу чи ти не ко га, не што не где.

увести2се
во зе ћи се при спе ти не где.

увућисе
1. [...] нео па же но не где ући, ушу ња ти се.
2.а. про дре ти не где [...].
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угнати
си лом уте ра ти, са те ра ти не где.

угурати
1. ста ви ти гу ра ју ћи, ути сну ти, уту ри ти (не што не где, у не што); гу ра ју ћи 

при си ли ти не ко га да не где уђе.

уденутисе
ући где, уву ћи се.

упасти
2.б. уоп ште при ста ти не где, ме ђу не ко га, до спе ти не где.
3.а. кре ћу ћи се до ћи, до спе ти не где где је не по вољ но, опа сно.

упутити
1.а. по сла ти, упра ви ти у не ком прав цу, не где.

● Куд(а),некуд(а)
денути
1. [...] на ћи ме сто не ко ме или не че му, сме сти ти не куд.
2.а. ста ви ти, мет ну ти (не куд, у не што) [...]. 

довести
2.а. учи ни ти да не што до спе не куд усме ра ва ју ћи му кре та ње, спро ве сти [...].

изгубитисе
3. од лу та ти не куд одво јив ши се од ста да [...].

нестати
4. оти ћи (обич но у не по зна том прав цу, не зна но ку да) [...].

одјурити
1. жур но, ју ре ћи оти ћи, упу ти ти се, отр ча ти (не ку да).

одлетати
3. од ла зи ти, ићи (не ку да, не ко ме).

одлутати
1.а. оти ћи не ку да [...].
б. упу ти ти се, оти ћи не ку да, све јед но ку да [...].

отиснутисе
2.а. кре ну ти, по ћи (на пут), за пу ти ти се, упу ти ти се у не ком прав цу, не куд 

(обич но да ле ко) [...].

отправити
1.а. по сла ти, упу ти ти не ку да са од ре ђе ним за дат ком, ци љем. 

отправитисе
упу ти ти се, кре ну ти, по ћи не куд.

отправљатисе
1. спре ма ти се, при пре ма ти се за од ла зак не куд.
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отпраћати
2. сла ти, упу ћи ва ти (не ког) не ку да.

отпремати
1.б. сла ти, упу ћи ва ти (не ко га) не куд с ка квим за дат ком, ци љем.

отпрематисе – спре ма ти се, при пре ма ти се за пут, од ла зак (не ку да).

отпремити
1.б. по сла ти, упу ти ти (не ко га) не куд с ка квим за дат ком, ци љем.

отпремитисе
упу ти ти се, кре ну ти не куд.

подићисе
4. упу ти ти се не куд.

послати
1.а. от пре ми ти ку да с не ка квим по слом, за дат ком.

● Камо
ићи
8. би ти сме штен ка мо [...].

Да кле, камо – при лог ко ји би у си сте му тре бао да од го ва ра зна че њу ме ста 
за вр шет ка кре та ња, упо тре бљен је са мо јед ном – и то као до пу на гла го лу 
сместити. 

При ло зи куд(а) и некуд(а) упо тре бље ни су са сле де ћим гла го ли ма (под
вла чи мо оне гла го ле одн. гла гол ску име ни цу ко ји у де фи ни ци ја ма ни су 
по све до че ни са где и негде): доспети,запутитисе,ићи,кренути,метнути,
отићи(и одлазити,одлазак), одлутати,отпремити,отрчати,послати 
(и слати), поћи,сместити,ставити,упутити (и упутитисе,упућивати). 

При ло зи где и негде су упо тре бље ни као до пу не сле де ћим гла го ли ма (под
ву че ни су гла го ли ко ји ни су по све до че ни са куд(а) одн. некуд(а)): банути,
бацити,гуратисе,гурнути,довести,доспети,доћи,лити,метнути,одло
жити,одлутати,отерати,отићи,положити,послати,пребацитисе,пре
ћи,приспети,пристати,продрети,сатерати,склонитисе,сливатисе,
сместити(и сместитисе), ставити,стати,стрпати,тећи,убацивати,
угуравати (и угуравати,угураватисе), укључити,управити,упутити (и 
упутитисе,упућиватисе), утерати,утиснути,утурити,ући,ушуњати
се,цурити. 

Ви ди мо да су при ло зи где и негде у де фи ни ци ја ма мно го (у на шем узор
ку дво стру ко) че шћи не го при ло зи куд(а) и некуд(а), а и упо тре бља ва ју се с 
мно го ве ћим бро јем гла го ла. И не са мо то: мно го ви ше има гла го ла ко ји су 
по све до че ни са мо са где и негде не го оних ко ји се ја вља ју са мо са куд(а) и 
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некуд(а). Од ових дру гих, не ки су упра во они ко ји се по ја вљу ју у нор ма тив
ним при руч ни ци ма: ићи,поћи,кренути. Очи глед но је да је на са ста вља че 
реч ни ка у тим слу ча је ви ма нор ма на ро чи то ути ца ла. 

Има и од ред ни ца у чи јим су де фи ни ци ја ма упо тре бље ни и при ло зи где,
негде и при ло зи куд(а),некуд(а) – да кле, као пот пу ни си но ни ми:

изаћи
1.в. оти ћи не ку да, на не ко ме сто ра ди за ба ве, ра зо но де и сл.
1.д. до спе ти не где, из би ти.

нагнати
2.а. го не ћи на те ра ти (ко га, што) на од ре ђе но ме сто, са те ра ти где и сл. 
3.а. по кре ну ти се ве ли ком си ли ном, на дре ти (не ку да, за не ким) [...].

одвући
2.б. ути ца ти на не ко га да оде не где [...].
одвућисе
а. кре ћу ћи се спо ро, те шко, тро мо оти ћи не куд.

отерати
1.б. си лом по сла ти, упу ти ти не ко га не где.
5.а. од не ти, од ву ћи, от пре ми ти не ку да [...].
Под из ра зи ма: отератикуд,негде,(пре)далеко,даље и сл. 

отпратити
2.а. по сла ти, от пре ми ти, от пра ви ти, упу ти ти не куд (не ко га).
отпратитисе
упу ти ти се, кре ну ти не где пра те ћи не ко га.

Да кле, кон ста та ци ја да се где упо тре бља ва у циљ ном зна че њу „по не кад 
у пи са њу“ зах те ва ко рек ци ју, а очи глед но ко рек ци ју зах те ва и нор ма ти ви
стич ка пре су да да та упо тре ба „ни је од ли ка до брог књи жев ног је зи ка“, од
но сно да се мо же то ле ри са ти са мо у „раз го вор ном сти лу“. 

На и ме, је зик реч нич ких де фи ни ци ја ни је ни раз го во ран ни не фо р ма лан; 
он уоп ште ни је го во рен, не го пи сан; не до ла зи из пе ра нео бра зо ва них љу ди, 
не го струч ња ка за је зик (ко ји по пра ви лу има ју и на уч не ти ту ле). Шта ви ше, 
он је пред мет из у зет не па жње и про ла зи кроз ви ше фил те ра, јер у об ли ко
ва њу де фи ни ци ја уче ству је чи та ва еки па љу ди – од основ ног об ра ђи ва ча, 
пре ко ре дак то ра и су ре дак торâ, па до ре цен зе на та.9 Би ло би, да кле, уме сно 
за кљу чи ти да је је зич ко осе ћа ње го вор ни ка срп ског је зи ка пре ваг ну ло у 
ко рист циљ ног где, а не у ко рист циљ ног куд(а). 

9 РСЈ је про шао и до дат ну про ве ру, бу ду ћи да је ура ђен пре све га на осно ву Речника
српскохрватскогакњижевногјезика Ма ти це срп ске. 
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5.2. Прет ход ни за кљу чак по твр ђу ју и гла го ли с на шег спи ска са ко ји ма 
би куд(а) би ло у нај ма њу ру ку нео бич но: на пи та ња Кудасисеуселио?,Ку
дасиподигаокофер?,Кудасинаместиослику? са го вор ник би се са мо 
мо гао за чу ди ти. Та ко ђе, уз не ке од гла го ла са на ве де ног спи ска при лог куд(а) 
би се мно го спрем ни је ин тер пре ти рао у зна че њу пу та ње кре та ња не го у 
зна че њу ме ста за вр шет ка кре та ња. На при мер, Кудасиушао?,Кудасииза
шао?,Кудасисишао?,Кудасисеспустио? зна чи ло би пре „Ко јим пу тем?“ 
не го „На ко је ме сто?“. Ово дру го зна че ње би мо гло има ти са мо где – ко је 
би, ме ђу тим, та да мо гло би ти дво сми сле но: Гдесиизашао? мо же зна чи ти 
и „На ко је ме сто?“ и „На ко јем ме сту?“ – али ти ме смо већ за шли у пи та ње 
дво знач но сти ових при ло га.

6. Дво знач ност при ло га где и куд(а)и њи хо ви ме ђу соб ни зна чењ ски од но си

Пре ла зе ћи и на те рен при ло га камо, при лог куд(а) је по стао дво зна чан. 
То екс пли цит но ка жу Пи пер и Клајн (22104: 202): „При лог куда је ис прав но 
упо тре би ти или у зна че њу сме ра при бли жа ва ња (нпр. Кудасипошао?), или 
у зна че њу пу та ње кре та ња (нпр. Кудасипрошао?).“

Дво знач ност, ме ђу тим, зна чи и по тен ци јал ну дво сми сле ност. Шта ви ше, 
нај че шћи при мер ко ји се у ли те ра ту ри на во ди – Кудаидеш? – мо же зна чи
ти и „На ко је ме сто идеш?“ и „Ко јим пу тем идеш?“ (што, ка ко смо ви де ли, 
при ме ћу је, али не про бле ма ти зу је лалевић 1934: 23–24).10 Тре ба ис та ћи да 
су на исти на чин дво сми сле ни и дру ги при ме ри из нор ма тив них при руч
ни ка: Кудастепошли?,Незнамкудаћемосада (ивић и др. 22004: 155), 
Кудасипошао?,Идекудатреба (ПиПер, Клајн 22014: 202 одн. 212), те да 
исто ва жи за куд(а) и уз мно ге дру ге гла го ле: вратити (и вратитисе), до
вести,донети,допремити,гурати,гурнути,завести,запутити,одвести,
одвући... – за пра во, уз ве ћи ну гла го ла са спи ска на ве де ног на по чет ку т. 4.

На рав но да се та дво сми сле ност, као и сва ка дру га, раз ре ша ва у кон тек
сту. Пре све га, у ре че ни ци са циљ ним куд(а) ни је мо гу ће упо тре би ти до пу
ну за циљ, а у ре че ни ци са про се ку тив ним куд(а) је сте: КудаидешуЧачак
(Ибарскоммагистраломилиаутопутем)? Ме ђу тим, у ствар ном ди ја ло гу 
се обич но не из ри чу сви ре че нич ни чла но ви, та ко да до дво сми сле но сти 
мо же до ћи. 

На су прот то ме, ре че ни це Гдеидеш?,Гдесикренуо?,Имашлигдедасе
вратиш? итд. – јед но знач не су. 

10 То при ме ћу је, али ван нор ма ти ви стич ког кон тек ста, и Пи пер (1988: 120): „Мо ра се ипак 
при ме ти ти да из дво је не из кон тек ста и си ту а ци је у ко ји ма су упо тре бље не [...], ре че ни це 
са при ло гом куд(а) мо гу би ти дво сми сле не. По не кад ни по зна ва ње си ту а ци је у ко јој је при
лог упо тре бљен, на при мер у ре че ни ци Кудаидеш? у од су ству кон тек ста ни је до вољ но да 
би се пи та ње јед но знач но схва ти ло као пи та ње о сме ру, или као пи та ње о ли ни ји кре та ња.“
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С дру ге стра не, и при лог где мо же би ти дво зна чан – па и по тен ци јал но 
дво сми слен – из истог раз ло га као и при лог куд(а), тј. за то што осим свог 
основ ног зна че ња има и циљ но. То се на ро чи то мо же де си ти он да кад у ре
че ни ци фор ми ра ној с гла го лом ко ји зах те ва до пу ну за ме сто за вр шет ка 
кре та ња по сто ји и (фа кул та тив на) од ред ба за ме сто, нпр. Уфискултурној
сали (= од ред ба) бациојелоптуућошак (= до пу на). Пи та ње Гдејебацио
лопту? у том слу ча ју је дво знач но, јер мо же да се од но си и на од ред бу („На 
ко јем ме сту је ба цио лоп ту у ћо шак?“) и на до пу ну („На ко је ме сто је ба цио 
лоп ту?“). Слич но ва жи и за ре че ни цу Гдесисео?, јер она мо же зна чи ти и 
Накојеместо? (= настолицу,фотељу итд.) и Накомместу? (= наместу
гдесмосезауставили и сл.). Упр кос то ме, ме ђу тим, чи ни се да го вор ни ци 
срп ског је зи ка ни су скло ни да та кву дво знач ност ре ше упо тре бом при ло га 
куд(а): ре че ни це Куд(а)сибациолопту? и Куд(а)сисео? зву че нео бич но.11 

По сто је и слу ча је ви у ко ји ма би оба при ло га би ла дво знач на: Гдецури? 
би мо гло зна чи ти и „На ком ме сту?“ (нпр. „Где је про бу ше но?“) и „На ко је 
ме сто?“; а Кудацури? би мо гло зна чи ти и „Ко јим пу тем?“ и „На ко је ме сто?“. 

Нај зад, куда би, ве ро ват но, би ло нео п ход но је ди но ако се на ђе сáмо, а 
гла гол кре та ња се им пли ци ра: Куда? у сми слу „Ку да си по шао?“. Ме ђу тим, 
у са мо ма ло ши рем кон тек сту мо гу ће је и где (в. пр. 6, 7, 8 из т. 2).

И из овог по вр шног пре гле да ви ди мо да је од нос из ме ђу при ло га гдеи 
куд(а) у пре ви ра њу и ве о ма ком пли ко ван, јер има ју и раз ли чи та зна че ња 
(пр ви зна чи пре све га „На ком ме сту?“, а дру ги „Ко јим пу тем?“) и иста зна
че ња (оба мо гу зна чи ти „На ко је ме сто?“, у не ким слу ча је ви ма пи та ти „На 
ком ме сту?“ и „Ко јим пу тем?“ сво ди се на исто итд.). Сто га нор ми ра ти њи
хо ву упо тре бу не са мо што ни је по жељ но на на чин на ко ји се то до сад чи
ни ло не го че сто ни је ни мо гу ће. 

7. Гла го ли са дво ја ком до пу ном

Чу ва њу раз ли ке из ме ђу ло ка тив ног и циљ ног зна че ња ни ка ко не по го ду је 
по сто ја ње гла го ла ко ји мо гу има ти и јед ну и дру гу до пу ну. Не ки од њих при
падају у спи ску на по чет ку т. 4:

за пи са ти (не што) у све ску / у све сци 
за тво ри ти (не ко га/се ) у со бу / у со би
зби ти (не ко га/се ) у ћо шак / у ћо шку

11 И сам Сте ва но вић сма тра да је у при ме ри ма ПјерјеостаодугосHélèneсамумаленом
салонукамосусјели (Стје пан Крањ че вић) и Нестрпљивобуљиуместокамојепропаоњи
ховпрвак (Стје пан Кре шић) камо упо тре бље но уме сто при ло га где (стевановић 31979: 883); 
ме ђу тим, при лог камоу тим слу ча је ви ма мо же озна ча ва ти и ме сто за вр шет ка кре та ња 
(сестинанекоместо,пропастиунешто – кад ти гла го ли озна ча ва ју за у зи ма ње од ре ђе ног 
ме ста, а не за у зи ма ње по ло жа ја на од ре ђе ном ме сту).
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на се ли ти (не ко га/се ) на мо ре / на мо ру
на ста ни ти (не ко га/се ) у но ву згра ду / у но вој згра ди
од ло жи ти ства ри на сто ли цу / на сто ли ци
оста ви ти та шну на сто / на сто лу
са кри ти но вац у сла ма ри цу / у сла ма ри ци
са хра ни ти не ко га у зе мљу / у зе мљи
скло ни ти но вац у ор мар / у ор ма ру
сме сти ти го сте у спа ва ћу со бу / у спа ва ћој со би 
уре за ти име у др во / у др ве ту

И ов де ће мо при ме ти ти да с мно ги ма од њих куд(а) не би би ло мо гу ће: 
Кудасиурезаосвојеиме?,Кудасизаписаотелефон?,Кудасиодложио
ствари?,Кудастесезатворили? код са го вор ни ка би са мо мо гло иза зва ти 
не до у ми цу.12 

8. За кљу чак 

Ово на ше раз ма тра ње отво ри ло је не ка за ни мљи ва лин гви стич ка пи та ња 
– пре све га у ве зи с раз во јем си сте ма за ме нич ких при ло га за ме сто у срп ском 
је зи ку и у ве зи са дво знач но шћу при ло га где и куд(а), па и дво знач но шћу 
уоп ште. Ипак, за др жа ће мо се на ци љу ко ји смо на по чет ку по ста ви ли – а то 
је ко мен тар о нор ма тив ној пре по ру ци у ве зи с тим при ло зи ма. 

 Ви де ли смо да ин си сти ра ње на упо тре би при ло га куд(а) с гла го ли ма 
ко ји озна ча ва ју кре та ње ни је уте ме ље но у прак си, чак ни кад су у пи та њу 
је зич ки ве о ма обра зо ва ни (чак и нај о бра зо ва ни ји) пред став ни ци је зич ке 
за јед ни це; а ни је уте ме ље но ни лин гви стич ки, бар из сле де ћих раз ло га: 

1) при лог куд(а) је по тен ци јал но дво сми слен че шће или на ре ле вант ни ји 
на чин не го при лог где; 

2) при лог куд(а) се ни из да ле ка не упо тре бља ва уз све гла го ле ко ји ина че 
зах те ва ју до пу ну за ме сто за вр шет ка кре та ња одн. за пра вац кре та ња;

3) упо тре ба при ло га где у циљ ном зна че њу сна жно је по др жа на упо тре бом 
дру гих за ме нич ких при ло га за ме сто, од но сно се ман тич ким по ме ра њи ма 
у том си сте му, као и из јед на ча ва њем ло ка тив ног и циљ ног зна че ња уоп ште 
у срп ском је зи ку.

На чел но, нор ма не би сме ла да про пи су је ре ше ња ко ја су ко му ни ка тив но 
про бле ма тич на, на ро чи то ако на до хват ру ке има бо ље ре ше ње (уз то и ши
ро ко при хва ће но). Да ље, ње на свр ха не мо же би ти да ве штач ки одр жа ва 
не ко ли ко из ра за (као што је Кудаидеш?), ко ји ће слу жи ти као про пу сни ца 
у дру штво је зич ки обра зо ва них. И нај зад – а мо жда нај ва жни је – ствар на 

12 Ви де ли смо да и Ћу пић (2002) „не пре по ру чу је“ при ме ре као што су Кудаћемосесви
сместити? – упр кос то ме што се не ко или не што мо же сме сти ти и нанекоместо, а не 
са мо нанекомместу.
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упо тре ба при ло га где и куд(а) за ви си од мно штва се ман тич ких и си ту а ци
о них фак то ра и ни је је ни мо гу ће нор ми ра ти. 

За кљу чак би, он да, био сле де ћи: за бра на при ло га где у циљ ном зна че њу 
не по чи ва ни на ствар ној упо тре би, ни на ста њу у је зич ком си сте му; то зна
че ње има ду гу тра ди ци ју и ве о ма је про ши ре но – то ли ко да је циљ но где 
мно го че шће не го циљ но куд(а), и то не са мо у не фор мал ном го во ру не го и 
у узор ном пи са ном је зи ку. Сто га је је ди но лин гви стич ки оправ да но, а и је
зич кој прак си нај бли же, од те за бра не са свим од у ста ти. 
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ОСВЕТЉАВАЊА

ДушкоВитас

ОПОЈМОВИМАДИГИТАЛНО
ИДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Са све при сут ним и не ви дљи вим ра чу на ри ма, ре кло би се да је свет по
стао ди ги та лан. А оно што ни је ди ги тал но, би ће уско ро ди ги та ли зо ва но, 
јер је ди ги та ли за ци ја у пу ном за ма ху. Упо тре ба при де ва дигиталан и ње
го вих из ве де ни ца ушла је у сва ко днев ни је зик на ве ли ка вра та. Ако би смо 
по же ле ли да про ве ри мо зна че ња ове се ман тич ки не про зир не фа ми ли је речи 
у срп ском, ста ри ји реч ни ци нам ни су од по мо ћи. У 4. то му Реч ни ка СА НУ, 
об ја вље ном 1966. го ди не, у ко ме су ре чи ко је по чи њу сло вом д, не ма ових 
од ред ни ца. У Једнотомнику Ма ти це срп ске на и ла зи мо на дигиталан и ди
гитализација са члан ци ма: 

дигитални, а, о енгл. – ко ји опе ри ше број ка ма, ко ји се за сни ва на број ка
ма, ко ји по ка зу је ста ње и др. ве ли чи не број ка ма, број ним вред но сти ма и сл. 
~мерач крв ног при ти ска, ~рачунар, ~сат, ~техника.

дигитализација – уво ђе ње ди ги тал них уре ђа ја (у те ле ко му ни ка ци ји).
Ако се по гле да ју при ме ри из Кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка, он да 

ће мо на и ћи на из ра зе где дигиталнимо гу би ти и фотоапарати или каме
ре или алати, али и на дигиталнипотпис,дигиталнуслику,дигиталну
библиотеку,археологију,музику,текст,уџбеник… за тим на дигиталну
културу,уметност,учење, па чак и на дигиталнепророке,иконеидемоне… 
При то ме, у овом кор пу су, ко ји са др жи око 122 ми ли о на ре чи, при дев диги
талан се ја вља 4156 пу та, а слич ну фре квен ци ју ме ђу при де ви ма има ју и 
„обич ни“ при де ви ка кви су писмен или исправан. Дру гим ре чи ма, овај се 
при дев одо ма ћио и са сво јим из ве де ни ца ма, гла го лом дигитализовати и 
име ни ца ма дигитализовање и дигитализација, по стао је део на шег сва ко
днев ног реч ни ка. 

Ода кле нам сти жу ове ре чи? Да ли об ја шње ње из Једнотомника до пу шта 
да ин тер пре ти ра мо зна че ње гор њих из ра за? Ове ре чи у свом основ ном зна
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че њу пре у зе те су из ин фор ма тич ке те р ми но ло ги је, а као и нај ве ћи број 
ин фор ма тич ких тер ми на, по зајм ље не су из ен гле ског је зи ка. По ла зни ен гле
ски тер мин је digit, ко ји озна ча ва ци фре не ког, обич но де кад ног, број ног 
си сте ма (тј. 0, 1, … 9). Digit мо же зна чи ти и прст (што је успо ме на на до ба 
ка да се ра чу на ло на пр сте, јер је ова реч у ен гле ски сти гла пре ко сред њo ве
ков ног ла тин ског, где је digitus,i–прст). Из ове ен гле ске име ни це из ве ден 
је при дев digital, ко ји опи су је, пре све га, ни зо ве би нар них ци фа ра, а то су 0 и 
1, ко ји се ко ри сте у ра чу нар ским ме мо ри ја ма за ре пре зен то ва ње ин фор ма ци ја. 
Ов де су 0 и 1 кон вен ци ја ко јом се пред ста вља ју два раз ли чи та ста бил на ста
ња из ра же на раз ли чи тим на по ном стру је или по ло ви ма на маг не ти са ња. Срп ски 
об лик за digital – дигиталан – сре ћом се по на ша као да је пре у зет из ла тин
ског, а не, као што је то чест слу чај у ин фор ма тич кој те р ми но ло ги ји, фо нет
ском адап та ци јом ен гле ског тер ми на (да кле, не као диџитал). 

Одав де се мо же из ве сти основ но зна че ње при де ва дигиталан: он опи су је 
основ но свој ство обје ка та ко ји су пред ста вље ни ни зо ви ма би нар них ци фа ра 
и ко ји се, пре ма то ме, мо гу пред ста ви ти у ра чу на р ским ме мо ри ја ма, па су 
та ко мо гу ћи пред мет ра чу нар ске об ра де. У овом кон тек сту, на су прот при
де ву дигиталан сто ји аналоган,ко ји опи су јевред но сти ко је се пред ста вља ју 
не пре кид ном функ ци јом. Ана лог ни за пис ин фор ма ци је илу стру ју, на при
мер, ау дио или ви деока се та чи ји са др жај се мо же пре не ти на ра чу нар тек 
по што се дигитализује, тј. пре тво ри у се квен ци је 0 и 1. Та ко ђе, раз ли ка 
из ме ђу ова два пој ма од ре ђу је и два основ на при ла за у кон струк ци ји ра чу
на ра: аналогни и дигитални ра чу нар. Али из угла ши ре пу бли ке, ана лог ни 
ра чу нар је углав ном усту пио ме сто ди ги тал ном ра чу на ру, па да нас ни је од 
зна ча ја јер су сви ви дљи ви ра чу на ри око нас – пе р со нал ни ра чу на ри, лап то
по ви, та бле ти, мо бил ни те ле фо ни – ди ги тал ни. Шта то зна чи? То зна чи да ће 
сва ки при ти сак на дир ку ра чу нар ске та ста ту ре, клик ми шем или до дир екра
на ге не ри са ти се квен ци ју би нар них ци фа ра ко ја ће про из ве сти же ље ни ре зул
тат – нпр. при ка за ти от ку ца но сло во на екра ну или из вр ши ти од ре ђе не опе
ра ци је, као што је ак ти ви ра ње вебна ви га то ра или по зив те ле фон ског бро ја. 

У овом све тлу, дигитализација је про цес кон вер зи је ин фор ма ци је ко ја 
ни је у ди ги тал ном об ли ку у се квен ци ју ну ла и је ди ни ца. Ова ква се квен ци
ја са ма по се би не ма ни ка кво зна че ње: исте се квен ци је у на че лу мо гу пред
ста вља ти раз ли чи те објек те. Оту да је сва кој та квој се квен ци ји по треб но 
до де ли ти и кључ ко ји ка зу је ка ко ра чу нар тре ба да је ин тер пре ти ра. Ова кав 
кључ се на зи ва обич но формат. За раз ли чи те ти по ве ин фор ма ци ја да нас 
су стан дар ди зо ва ни раз ли чи ти ти по ви фор ма та. На при мер, раз ли чи ти фор
ма ти за чу ва ње тек ста се ну де ко ри сни ку Вор да као оп ци ја saveastype
ка да тре ба са чу ва ти не ки до ку мент. Ди ги та ли зо ва ни објект, у од ре ђе ном 
фор ма ту и сме штен у ме мо ри ју ра чу на ра, мо же се да ље об ра ђи ва ти би ло 
та ко што ће се при ка зи ва ти на екра ну, би ло та ко што ће по ста ти пред мет 
да љих об ра да. При ме ра ра ди, на нај е ле мен тар ни јем ни воу, ако фор мат у 
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ко ме се ин тер пре ти ра се квен ци ја ци фа ра 0100 0001 на ла же да то бу де сло
во (у од ре ђе ном стан дар ду), он да ће она пред ста вља ти ла ти нич но ве ли ко 
сло во А, а ако фор мат ка зу је да је реч о бро ју, он да ће је ра чу нар ин тер пре
ти ра ти као број 65 у де кад ном број ном си сте му. 

Ди ги та ли зо ва ње јед ног објек та мо же има ти ви ше сло је ва. Ако по сма
тра мо про цес ди ги та ли за ци је јед ног тек ста, он да је пр ви ко рак да се он из 
свог па пир ног об ли ка пре ба ци у ди ги тал ни – у се квен ци ју ну ла и је ди ни ца. 
Ипак, то још ни шта не го во ри о то ме ка ко ће тај текст мо ћи да се ко ри сти. 
Је дан на чин пре тва ра ња у ди ги тал ни текст је сканирањем ко је да је „фо то гра
фи ју“ тек ста. На та квој фо то гра фи ји, чи та лац ће успе ва ти да про чи та текст, 
али за ра чу нар је то се квен ци ја чи ји је фор мат сли ка, а не текст. При ме ри 
та ко ди ги та ли зо ва них тек сто ва су до ступ ни на вебстра ни Ди ги тал не би бли
о те ке Ма ти це срп ске. Сле де ћи ко рак је да се сли ка пре тво ри у низ ка рак те
ра – сло ва, ци фа ра, ин тер пунк циј ских и дру гих зна ко ва – по мо ћу по себ них 
ра чу нар ских про гра ма. Овом опе ра ци јом се ме ња и фор мат се квен ци је 0 и 
1: то ће са да би ти је дан од фор ма та за текст. Ова кав текст ви ше ни је сли ка, 
већ је зич ки објект ко ји се мо же пре тра жи ва ти. Али тех ни ке пре тва ра ња 
сли ке у текст чи тљив и ра чу на ру не са вр ше не су и у том про це су до ла зи до 
гре ша ка ко је се обич но са сто је од по гре шно „про чи та них сло ва“. При мер 
та кве ко лек ци је чи не пре тра жи ве исто риј ске но ви не ко ја су део ди ги тал не 
би бли о те ке Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Ов де је мо гу ће ви де ти сли ку ори ги нал ног тек ста, али и пре тра
жи ва ти раш чи та ну сли ку. Ако се у овој ко лек ци ји по тра жи реч дивизија, 
до би ће се 3.587 по го да ка – при ме ра у ко ји ма је упо тре бље на ова реч. Али 
ако по тра жи мо и по гре шно дивизпја (где је про грам по гре шно про ту ма чио и 
са сли ка као п), на ћи ће мо још 45 при ме ра. Да кле, ди ги та ли за ци ја се на ста вља 
ко ри го ва њем тек ста и опре ма њем ети ке та ма – по себ ним ин струк ци ја ма – 
ко је опи су ју из глед па пир ног тек ста. Ово под ра зу ме ва да ће би ти опи са на 
хи је рар хи ја на сло ва у по ла зном тек сту, по де ла на стра не, по ло жај фу сно та 
и дру ги еле мен ти об ли ко ва ња тек ста итд. Овај но ви слој ди ги та ли за ци је 
омо гу ћа ва да струк тур но аморф на се квен ци ја ка рак те ра до би је исто ве тан 
гра фич ки из глед као и ори ги нал ни текст или да бу де уоб ли че на у не ком но
вом об ли ку. При мер ска ни ра не и ко ри го ва не ко лек ци је пру жа Антологија
српскекњижевности, ко ју је офор мио Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Ов де су са да тек сто ви до ступ ни у об ли ку до ку мен та у Вор ду, 
до би је них ска ни ра њем и ко ри го ва њем из вор них тек сто ва. Али и ов де је из
о ста вљен је дан ва жан ко рак у ди ги та ли за ци ји. За раз ли ку од пр ве две ди ги
тал не би бли о те ке у ко ји ма је сва ки текст опре мљен би бли о граф ским по да
ци ма о ори ги нал ном тек сту, у Антологији та квих по да та ка не ма. Шта ви ше, 
и ов де се пот кра да ју гре шке на ни воу 0 и 1, ко је људ ско око не мо же да уо чи. 
При ме ра ра ди, у на сло ву пе сме Ла зе Ко сти ћа ЅantaMarіadellaЅalute, сло
во Ѕни је ла ти нич но S, већ ка рак тер из ма ке дон ског ре пер то а ра ка рак те ра 
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(ко ји се на ћи ри лич ној та ста ту ри на ла зи на оној по зи ци ји на ко јој је ла ти нич
но сло во Y). Из угла чи та о ца, та ква гре шка не ма зна ча ја, прем да, ако би 
чи та лац на ло жио ра чу на ру да на ђе реч Santa(свела ти нич ним сло ви ма),све 
гле да ју ћи у њу на екра ну, био би збу њен јер би од го вор био да ове ре чи нема 
у тек сту! Овај при мер по ка зу је и ка ко се ди ги та ли зо ва ни текст про па ги ра 
на ве бу. Гугл ће про на ћи ви ше од 100 по ја вљи ва ња ова кве се квен ци је 0 и 1 
у ко јој је ла ти нич но С за пра во ма ке дон ско S, а ко је во де по ре кло од ко пи
ра ња истог из во ра, за раз ли ку од пре ко 150 ми ли о на по ја вљи ва ња ко рект не 
ла ти нич не се квен ци је. 

Ди ги та ли зо ва ни текст јед ног ро ма на, уме сто сво је па пир не вер зи је, мо
же се чи та ти на екра ну или као елек трон ска књи га – та да је он на ме њен 
ко ри сни ку, али мо же би ти пред мет да љих об ра да, ста ти стич ких, сти ли
стич ких, лек си ко граф ских итд. У том све тлу, ди ги та ли зо ва ни тек сто ви су 
основ на гра ђа за раз ли чи та фи ло ло шка и ин фор ма тич ка ис тра жи ва ња. Као 
је дан са свим на и ван при мер ова квих при ме на, за ми сли мо да је по треб но 
про на ћи све об ли ке при де ва (и при ло га) романтичан у ро ма ну Чедомир
Илић Ми лу ти на Уско ко ви ћа. Ако би смо рас по ла га ли са мо па пир ном вер
зи јом ро ма на, ре ше ње је да чи та лац па жљи во иш чи та цео ро ман ка ко би 
про на шао сва по ја вљи ва ња ове ре чи. Али ако он рас по ла же ди ги тал ном 
вер зи јом (ко ја од го ва ра ис пра вље ном ска ни ра ном тек сту), он да ће ра чу нар 
про на ћи за ти ли час да се романтичан у раз ли чи тим об ли ци ма ја вља 4 пу
та, и то 2 пу та у 15, а два пу та у 17. гла ви. Сло же ни ји за да ци – на при мер, 
по бро ја ти све бо је ко је се по ми њу у овом ро ма ну – био би за чи та о ца вр ло 
за мо ран за да так, али ра чу нар из ди ги та ли зо ва ног тек ста, по сле од го ва ра
ју ће об ра де, да је сле де ћи спи сак за трен ока: бео,жут,жућкаст,зелен,
зеленкаст,плав,ружичаст,румен,сив,сивкаст,црвен,црн. 

На по ме ни мо, на кра ју, да је у ве ћи ни европ ских је зи ка пре у зет (уз од го
ва ра ју ћу адап та ци ју) ен гле ски тер мин дигитализација, иа ко је пре фе рент
ни ен гле ски тер мин digitization – дигитизација, ка ко је би ло пред ло же но у 
пре во ду Оксфордскогречникарачунарства (НО ЛИТ, 1990). Ипак, у не ким 
је зи ци ма је овај тер мин за ме њен кал ком. Та ко је, на при мер, у ру ском за ме
њен реч ју оцифровка, а у грч ком реч ју ψηφιοποίηση, где су ко ва ни це кон
стру и са не по ла зе ћи од пре во да ен гле ског digitса цифра, док је у фран цу ском 
иза бран об лик lanumérisation. Ово по ка зу је да је мо гу ће кон стру и са ти и у 
срп ском је зи ку тер мин ко ји упу ћу је на при ро ду ди ги тал ног, на при мер, 
цифрован или нумеризован, али то од у зи ма сву ми стич ну та јан стве ност 
ка кву има ју пој мо ви по пут ди ги тал не ико не или ди ги тал ни де мо ни.

Душко Витас
Математички факултет, Београд
vitas@matf.bg.ac.rs
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АлександраЈовановић
СтефанМилосављевић

БЛА,БЛА,БЛА

(О фор ми у слу жби се ман ти ке и праг ма ти ке)

1. У овом при ло гу осве тли ће мо не ке од упо тре ба у сва ко днев ном (раз)го
во ру до бро по зна тог из ра за бла,бла,бла. Да се озбиљ ни је по за ба ви мо овим 
ʼнео збиљ нимʼ из ра зом, мо ти ви са ли су нас ра до ви Ри те Финк бај нер (2016; 
2018), у ко ји ма она раз ма тра бла,бла,бла у не мач ком одн. ен гле ском је зи ку. 
Ау тор ка по ка зу је да се на ве де ни из раз ја вља у ве о ма слич ним кон тек сти ма 
у оба је зи ка, за па жа ју ћи да се он, са срод ном фор мом и слич ним ра спо ном 
упо тре ба, ја вља и у дру гим је зи ци ма, нпр. у швед ском, фран цу ском, шпан ском, 
пољ ском. По то ме би се мо гао сма тра ти сво је вр сним интернационализмом 
(финКБајнер 2018: 72). У на став ку ће мо, осла ња ју ћи се на ана ли зу Р. Финк
бај нер, по ка за ти да се да том спи ску је зи ка мо же при дру жи ти и срп ски. 

2.По пут ње го вих ’пар ња ка’ у не мач ком и ен гле ском (финКБајнер 2016; 
2018), из раз бла,бла,блаја вља се и у срп ском је зи ку у кон тек сти ма по пут 
сле де ћих:

(1) А: Шта је би ло на те сту?
Б: Ма би ле не ке аме бе, бак те ри је, гљи ве не ке, блаблабла... глу по сти. (разг.)1
(2) Срет нем је ја ју че, кад она ме ни те Пе ра ура дио ово, те Ла за ку пио оно, Жика 

био он де, Ми ка ов де, бла,бла,бла. Је два сам се от ка чи ла. (разг.)
(3) – Од и грам ју че ти кет, и пад нем са мо на Си ти за ше снес’ хи ља да...

– Мхм...
– Не, бра те, озбиљ но, знаш шта сам по го дио, по го дим...
– Не за ни ма ме.
– ... да ће Ген члер бир ли ги да на пра ви пр ву из ме ну из ме ђу 45. и 50. ми ну та, 

по го дим Зоб Ахан про тив Ша хин Бу ше ра три плус, по го дим...
– Блаблабла...
– ... пр ви кор нер...
– Блаблабла, ре као сам! (Ву кај ли ја, https://vu kaj li ja.co m/bl abl abl a)

У при ме ру (1) го вор ник упо тре бом из ра за бла,бла,бла2 су ге ри ше да би се 
са на бра ја њем чла но ва да тог ни за мо гло на ста ви ти, али да он то не сма тра 

1 Озна ком разг.обе ле жа ва мо при ме ре ко је смо са ми при ку пи ли из сва ко днев не не фор
мал не ко му ни ка ци је. 

2 Иа ко овај из раз у тек сту ра да за пи су је мо као бла,бла,бла(са за ре зи ма), из ме ђу сег
ме на та блане мо ра ста ја ти за рез у пи са њу – што мо же би ти ре зул тат ње го ве раз ли чи те 
ин то на тив не сег мен та ци је: та ко се, ре ци мо, у пр. (1) сег мен ти из го ва ра ју бр зо, без из ра зи тих 
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по треб ним. Та ко го вор ник вред ну је не из ре че ни са др жај (тј. онај ’уме сто’ 
ког сто ји бла,бла,бла) као ирелевантан. У та квим си ту а ци ја ма по не кад се 
мо же ја ви ти још је дан праг ма тич ки ефе кат: го вор ник се бе пред ста вља као 
осо бу ко ја не ма ри за ’на бра ја ње у де та ље’, и ко ја је, у том сми слу, ’кул’. Ка ко 
нам по ка зу је при мер (2), уме сто да пре не се са др жај ту ђих ре чи, го вор ник 
мо же упо тре би ти из раз бла,бла,блакао њи хо ву ’за ме ну’, чи ме их вред ну је 
као не ва жне. То је на праг ма тич ком пла ну го то во увек пра ће но пе јо ри за ци јом 
да тог са др жа ја и осо бе ко ја је тај са др жај (из вор но) из ре кла. Из ра зом бла,бла,
блау при ме ри ма по пут (3) го вор ник ди рект но ре пли ци ра са го вор ни ку, ома
ло ва жа ва ју ћи оно о че му овај го во ри и ста вља ју ћи му до зна ња да за то ни је 
за ин те ре со ван. Опи са ним упо тре ба ма из ра за бла,бла,блаза јед нич ке су, 
ка ко ви ди мо, ма кар сле де ће две осо би не: ’за ме њи ва ње’ из вор ног са др жа ја 
и ирелевантност(из го вор ни ко ве пер спек ти ве) оно га што се ’за ме њу је’ (уп. 
финКБајнер 2016; 2018). У ре до ви ма што сле де де таљ ни је ће мо се освр ну ти на 
сва ки од по ме ну тих ти по ва и њи хо ве ме ђу соб не ве зе. Кре ну ће мо од форме
на ве де ног из ра за – као глав ног из во ра ње го вог праг ма тич ког по тен ци ја ла.

3. За ста ни мо за тре ну так код сле де ћег на чел ног пи та ња: от куд то да (гла сов на) 
формау је зи ку мо же за до би ти зна чењ ски по тен ци јал? На уч ни ци су, на при мер, 
уо чи ли тен ден ци ју да (у раз ли чи тим је зи ци ма) го вор ни ци од ре ђе ни гла сов ни склоп 
по ве зу ју са обликомне ке фи гу ре. Та ко, аку стич ки ’оштри ји’ гла со ви, по пут екс
пло зи ва (нпр. т,к) или фри ка ти ва (нпр. ж,з), обич но се по ве зу ју са оштри јом 
фи гу ром (ле во на до њој сли ци), док се не ки аку стич ки ’мек ши’ гла со ви, по пут 
ла те ра ла (нпр. л,љ) или по лу во ка ла (нпр. в,ј), по ве зу ју са об ли јим фи гу ра ма (де сно 
на сли ци). Тај фе но мен по стао је по знат под на зи вом такете–малума, по ре чи ма 
ко је су ко ри шће не у екс пе ри мен ти ма (такетеза оштри је, а малумаза об ли је фи
гу ре), а ши ра по ја ва да од ре ђе на фор ма за до би је ’зна че ње’ на зи ва се фонетски
симболизамили фоносимболизам (уп. КлиКовац 2008; Бојичић 2011).

Слика1

У ве зи са фо нет ским сим бо ли змом на ма те ри ја лу срп ског је зи ка по себ но 
би смо по ме ну ли ис тра жи ва ње Д. Кли ко вац (2004), у ко ме она раз ма тра ’зна
че ње’ су гла снич ке гру пе тм, те гла со ва ри љ. То ис тра жи ва ње је за на шу 
са да шњу те му за ни мљи во по то ме што ука зу је на то ка ко се наосновузвуковне
па у за, а у пр. (2) спо ри је, са зна чај ни јим па у за ма. Исти на, у не ким при ме ри ма са ин тер не та 
мо же би ти реч са мо о не у јед на че ном за пи си ва њу. В. и фу сно ту 5. 
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(акустичкеи/илиартикулационе) природемо гу на син хро ном пла ну уз неке 
ре чи кон вен ци о на ли зо ва ти од ре ђе на ’зна че ња’ одн. асо ци ја ци је – нпр. го вор
ни ци срп ског је зи ка уз реч тмоло, иа ко је ра ни је ни кад ни су чу ли, ве зи ва ли 
су (у ан ке ти), из ме ђу оста лих асо ци ја ци ја, там ну (тмур ну) бо ју (јер се гла сов ни 
склоп тмобич но ја вља у та квим ре чи ма, уп. тмаст, тмина,тмурани сл.).3 

3.1.Са да се мо же мо вра ти ти на шем из ра зу бла,бла,блаи за пи та ти се: 
ка ко ње го ва зву ков на при ро да ути че на ње гов зна чењ ски (и то пре све га праг
ма тич ки) по тен ци јал? Из раз бла,бла,бла је сте оно ма то пеј ски уз вик ко јим 
се ими ти ра звук људ ског го во ра и ко ји сто ји уме сто не ког са др жа ја. Ими ти
ра ју ћи са мо звук (’го во ре ња’), го вор ник пре не бре га ва зна че ње. Ова ква упо
тре ба је зи ка мар ки ра на је с об зи ром на то да је зик у уо би ча је ним окол но
сти ма ко ри сти мо да пре не се мо не ко зна че ње. На и ме, ако го вор ник ко ри сти 
је зик са мо да ими ти ра звук, он ти ме кр ши (Грај со ву) мак си му на чи на; али, 
ако се по на ша са рад нич ки, он, за пра во, кр ше њем да те мак си ме же ли да им
пли ци ра сле де ће: „Ко ри стим мар ки ра ну фор му да бих пре нео мар ки ра ну 
по ру ку”.4 Та мар ки ра на по ру ка у на шем слу ча ју је сте да (пре не брег ну ти) 
са др жај ни је ре ле ван тан (а са мим тим ни до сто јан екс пли ци ра ња) у да тој 
ко му ни ка тив ној си ту а ци ји. Ком по нен та ире ле вант но сти у кон тек сти ма по пут 
(1) ве зу је се за го вор ни ко ву пер спек ти ву; шта ви ше, ка ко смо већ по ме ну ли, 
го вор ник ти ме мо же се бе пред ста ви ти као не ког ко не ма ри за де та ље, па је, 
у том сми слу, ’кул’ (уп. финКБајнер 2018: 80–81). То што из раз бла,бла,бла
сто ји уме сто од ре ђе ног са др жа ја ко ји у да том кон тек сту ни је ре ле ван тан, 
мо ти ви са ло је и ње го ву упо тре бу у пи са ном ме ди ју му: уме сто (би ло ка квог) 
тек ста сто ји низ ви ше пу та по но вље ног сег мен та бла5 – в. пр. (4). 

(4) Љу ди, ка ква пра ви ла с на вод ни ци ма су ва шем ср цу нај дра жа? Да ли вам је, 
на при мер, ок да у јед ном ро ма ну ви ди те: „Блаблаблабла”, ре че не ко. А 
он да: „Блаблабла?” – упи та не ко. (Феј сбук)

3.2. Ако го вор ник из ра зом бла,бла,бла за ме њу је ту ђе ре чи, као у кон тек
сти ма ти па (2), он ти ме не дво сми сле но кр ши (Грај со ву) мак си му ква ли те та 

3 Да по ме не мо још два за ни мљи ва при сту па фо нет ском сим бо ли зму на ма те ри ја лу 
срп ског је зи ка. Д. Кли ко вац (2008) ана ли зи ра ла је Ан дри ће ву пе сму ЛилиЛалауна, ко ја не 
са др жи ре чи у кла сич ном сми слу, већ рит мич но по на вља ње од ре ђе них сло го ва. Л. Бо ји чић 
(2011) раз ма трао је пак ка ко раз ли чи ти ак цен ти срп ско га је зи ка сту па ју у ин тер ак ци ју са 
гла сов ним скло по ви ма при њи хо вом по ве зи ва њу са оштрим одн. об лим фи гу ра ма. 

4 Реч је о тзв. Мприн ци пу – Ле вин со но вој (2000: 136) ’над град њи’ Грај со ве мак си ме 
на чи на, ко ји, угру бо, под ра зу ме ва да го вор ник ко ри сти мар ки ра не је зич ке из ра зе уме сто 
уо би ча је них он да кад же ли да пре не се на ро чи ту по ру ку. На при мер, ако го вор ник на пи
та ње да ли је за до во љан не ким по слом од го во ри са Нисамнезадовољанум. Задовољансам
– он ти ме же ли да по ру чи да ни је баш (пот пу но) за до во љан (иа ко ни је ни не за до во љан) (уп. 
левинсон 2000: 142–145). 

5 Ка ко ви ди мо, у овим кон тек сти ма по но вље ни сег мен тимо гу би ти и спо је но за пи са
ни – мо жда сто га што је њи хо ва је ди на функ ци ја да по пу не пра зан про стор.
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– бу ду ћи да не пре но си (ни при бли жно) оно што је из вор но за и ста ре че но. 
Али не са мо то: тиме што ко ри сти баш оно ма то пеј ски уз вик бла,бла,бла 
(ко ји ими ти ра звук људ ског го во ре ња, а пре не бре га ва зна че ње), го вор ник 
ис каз бо ји пе јо ра тив ним то но ви ма одн. им пли ци ра да су ре чи из вор ног го
вор ни ка глу пе, на пор не, до сад не и сл. (в. финКБајнер 2018: 81). Ова пе јо ра
тив ност на гла ша ва се и понављањем сег мен та бла, ко ји, ви де ли смо, упу ћу је 
на бе зна чењ ски зву ков ни сег мент, те та ко ње го во по на вља ње још ви ше по ја
ча ва ефе кат ис пра зних ре чи; по сре ди је сво је вр сни ико нич ки прин цип у 
је зи ку: ви ше фор ме им пли ци ра ви ше зна че ња6, у на шем слу ча ју – ви ше бе
значења! (финКБајнер 2016: 310). Тре ба за па зи ти и то да из раз бла,бла,бла,
пре ма гла сов ном скло пу, сто ји у ве зи са гла го ли ма ко ји озна ча ва ју пе јо ра
ти ван на чин го во ре ња (idem: 312), у срп ском нпр. са гла го лом блебетати.7 

Ко ли ко је фор ма зна чај на за екс пре сив ну упо тре бу (и то пре све га пе јо
ра тив ну), уви де ће мо и ако упо ре ди мо (ме та)је зич ку функ ци ју из ра за бла,
бла,бла са не ким дру гим из ра зи ма ко ји има ју срод ну функ ци ју у је зи ку. На
и ме, овај се из раз по на ша до не кле слич но као из ра зи тајитај, такоитако, 
туиту (одн. њи хо ви екви ва лен ти у дру гим је зи ци ма – в. финКБајнер 2018: 
314; саКа 2017). За та кву упо тре бу за ме нич ких ре чи у ср би сти ци се ко ри сти 
тер мин деиктичкацитатност, ко ја под ра зу ме ва упо тре бу ре ду пли ко ва них 
по ка зних за ме ни ца да се мар ки ра при су ство ту ђих ре чи у го вор ни ко вом 
тек сту он да кад се оне не на во де екс пли цит но.8 Нај че шће се из о ста вља ју 
име на и на зи ви ко ји су пре ма го вор ни ко вом ми шље њу не бит ни за ње гов 
ис каз, као у сле де ћем при ме ру (уп. марић 2018: 654–655): 

(5) Ни о че му се дру гом и не го во ри и не ми сли до о том Хо ри ју. Про не се се 
глас да је при спео и од сео у томитомхо те лу, и ма са ра до зна ла све та [...] 
јур не хо те лу [...]. (Р. До ма но вић)

Шта је за јед нич ко за из раз бла,бла,бла и из ра зе по пут тајитај? На 
(ме та)је зич ком пла ну, то је евоцирањетуђихречи, не ких еле ме на та при мар не 
го вор не си ту а ци је о ко јој са да го вор ник из ве шта ва. У оба слу ча ја го вор ник 

6 Тај прин цип ви ди мо и кроз по на вља ња дру где у је зи ку, нпр. Трчаоједуго,дуго (= 
веомадуго), о ко ји ма је на ма те ри ја лу срп ског је зи ка де таљ но пи сао Љ. По по вић (1968/9a; 
1968/9б). Пре ма Леј ко фу и Џон со ну (1980: 127), та ква по на вља ња све до че о ме та фо ри више
формејевишезначењакао при род ном прин ци пу по све до че ном у раз ли чи тим је зи ци ма 
све та(де таљ ни је о ти по ви ма и функ ци ја ма по на вља ња в. нпр. у финКБајнер, фрејвалД 2018). 

7 Гла гол блебетатисе у РСА НУ, у при мар ном зна че њу, де фи ни ше ова ко: „1.говорити
којешта,многоговорити,брбљати. – За бра ње но бе ше жен ски ма са ста ја ти се … по со ка ци
ма, и то под ве ли ку ка шти гу за сва ку ко ја би се уда љи ла из ван ку ће на бу нар, да бле бе ће 
(Ма ти ца 1866, 383)”. Де ри ва ци о ни низ ко ји са др жи оно ма то пеј ски сег мент бл ве о ма је дуг, 
нпр. блебет, блебетање, блебетало, блебетуша, и сл. 

8 Ко ли ко је на ма по зна то, у ср би сти ци је о овој по ја ви пр ви пи сао П. Пи пер (1987), ко
ри сте ћи тер мин цитатскареференцијалност(в. и ПиПер 2014). 
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у ак ту ал ној го вор ној си ту а ци ји са др жај не пре но си (ни при бли жно) до слов но, 
што на праг ма тич ком пла ну им пли ци ра ирелевантностса др жа ја ко ји се 
пре не бре га ва (раз у ме се, из го вор ни ко ве пер спек ти ве).9 На пла ну фор ме, у 
оба слу ча ја до ла зи до ре ду пли ка ци је. Ме ђу тим, ту сту па мо на праг њи хо вог 
да љег праг ма тич ког по тен ци ја ла. Док се у из ра зу по пут тајитај по на вља ју 
заменичкеречи, ко је у је зи ку и ина че има ју упу ћи вач ку уло гу, из раз бла,бла,
бла, ви де ли смо, са сто ји се из по но вље ног оно ма то пеј ског уз ви ка. Ве ро ват но 
се за то у томитом слу ча ју праг ма ти ка ’за у ста вља’ код им пли ци ра ња ире
левантности, док у слу ча ју бла,бла,блаона ’на ста вља’ ка пе јо ри за ци ји.10 

Да се пе јо ри за ци ја ов де ја вља као им пли ка ту ра (а не као кон вен ци о на ли
зо ва но зна че ње), до ка зу ју слу ча је ви у ко ји ма бла,бла,бла сто ји уме сто ту ђих 
ре чи а при том не ма пе јо ра тив ну функ ци ју (уп. финКБајнер 2016: 323). Та ко, 
у при ме ру (6) уме сто пе јо ра тив но сти на и ла зи мо на го во р ни ко ву ’скром ност’ 
као им пли ка ту ру: ту ђе ре чи ко је пред ста вља ју по хва лу са мом го вор ни ку 
го вор ник не пре но си, већ уме сто њих упо тре бља ва бла,бла,бла, су ге ри шу ћи 
да је са др жај по хва ле ’ире ле ван тан’, чи ме се бе пред ста вља као скром ну осо бу.

(6) Ма, на хва лио ме, као и учим, и ба вим се спор том, и ра дим бла,бла,бла... 
Баш ме из не на дио! (разг.)

3.3.Упо тре ба из ра за бла,бла,бла у кон тек сти ма по пут оних у пр. (3) та
ко ђе се од но си на ту ђе ре чи и но си пе јо ра тив ну ком по нен ту. Ме ђу тим, она 
је у ве ли кој ме ри спе ци фич на. За раз ли ку од упо тре бе опи са не у т. 3.2, овде 
го вор ник ди рект но – ли цем у ли це – од го ва ра са го вор ни ку из ра зом бла,бла,
бла, при че му овај из разпред ста вља сво је вр сну не до слов ну ехореплику на 
из го во ре не са го вор ни ко ве ре чи. Та ехоком по нен та до дат но по ма же оно ма
то пеј ској при ро ди овог из ра за у ис ти ца њу пе јо ра тив но сти; по зна то је, на и ме, 
да се ехоре пли ке и ина че че сто ја вља ју у пе јо ра тив ним кон тек сти ма (исп. 
финКБајнер 2016: 310, 316).11 У ве зи с тим је и ње го ва ’син так сич ка’ са мо
стал ност: из раз бла,бла,бласто ји ’сам’, а не окру жен бо га тим је зич ким 

9 По при ро ди ства ри, тај је са др жај го вор ни ку (и ње го вим са го вор ни ци ма) у при мар ној 
го вор ној си ту а ци ји по знат одн. од ре ђен. Го вор ни ку у се кун дар ној си ту а ци ји (= ак ту ал ном 
го вор ни ку) ко ји упо тре бља ва из раз ти па тајитајмо же – али не мо ра – би ти по знат ре фе
рент на ко ји се упу ћу је (уп. ПиПер 1987), док је ак ту ал ном го вор ни ку при упо тре би из ра за 
бла,бла,бласа др жај ко ји из бе га ва да са оп шти по пра ви лу по знат – сем ако упо тре ба овог 
из ра за не им пли ци ра упра во то да је ак ту ал ни го вор ник за бо ра вио тач не ре чи из вор ног 
го вор ни ка (јер му ни су би ле ва жне). 

10 Мо гло би се до да ти још и то да из раз бла,бла,бла увек ’за ме њу је’ чи та ве ис ка зе (тј. 
про по зи ци је), док за ме нич ки из ра зи има ју по тен ци јал да ис ка жу и ре фе рен те (Дошаоје
тајитај), и при ло шке од но се (Урадиојето такоитако), и про по зи ци је (нпр. Рекаоје 
тоито.) – реч ју, све оно на шта за ме нич ке ре чи (за ме ни це и за ме нич ки при ло зи) и ина че 
мо гу упу ти ти. 

11 За та кву функ ци ју ехоре пли ка у срп ском је зи ку исп. нпр. марић 2018: 660–661. 
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ма те ри ја лом из ко га цр пи зна че ње. Шта ви ше, син так сич ку са мо стал ност 
пра ти и се ман тич копраг ма тич ка са мо свој ност: за раз ли ку од пе јо ра тив но
сти у слу ча ју опи са ном у т. 3.2, са да се пе јо ра тив на ком по нен та не ја вља као 
им пли ка ту ра, не го је конвенционализована. То се ла ко до ка зу је чи ње ни цом 
да ни је мо гу ће про на ћи ехокон текст у ко ме бла,бла,бла не би би ло пе јо
ра тив но; та ко ђе, ис ка за на пе јо ра тив ност не би се мо гла ни по ни шти ти (нпр. 
го вор ник на кон из ре че ног Бла,бла,бла!не би мо гао на ста ви ти ис каз та ко 
што би на гла сио да ни је ми слио ни шта ’ло ше’) (уп. финКБајнер 2016: 319–323). 
Мо гли би смо до да ти да је та кон вен ци о на ли за ци ја у ве зи с тим што из раз 
(ко ји, за пра во, по ста је исказ) Бла,бла,бла!у тим кон тек сти ма има функ ци ју 
(екс пре сив ног и ди рек тив ног) го вор ног чи на – уп. по след њу ре пли ку у пр. 
(3) Бла,бла,бла,рекаосам!са ти пич ни јим ди рек ти ви ма по пут Престани,
рекаосам!. О кон вен ци о на ли за ци ји из ра за бла,бла,бла у ехокон тек сти ма 
све до че и при ме ри по пут (7), где се уме сто из ра за бла,бла,блаупо тре бља ва 
по крет ру ком ко ји (ме то ни миј ски) сто ји за ње га:

(7) Оти шао је по том Ба ло те ли да из ва ди лоп ту из го ла, а про ла зе ћи по ред гол
ма на не мач ког ти ма на пра вио је по крет ру ком у фа зо ну „бла,бла,бла ... 
са мо при чај.” (Гугл, https://mon do.rs/Sport/Fud bal/a262794/Ba lo te liVaj den fe
le ruBla bla bla .html)

Као на ма ве о ма за ни мљи ву, из дво ји ће мо упо тре бу из ра за бла,бла,блау 
стри пу, ко ја се до не кле на до ве зу је на упо тре бу опи са ну у овој тач ки. По гле
дај мо, нај пре, Слику2.12 Ко му ни ка тив на си ту а ци ја пред ста вље на је из Гар
фил до вог угла: он ре пли ку сво га са го вор ни ка кон цеп ту а ли зу је као бе са др
жај ни звук одн. ’пра зно го во ре ње’ – што је на зна че но упра во упо тре бом 
из ра за бла,бла,бла. Ка ко ви ди мо, Гар филд ни је за ин те ре со ван за оно што 
са го во р ник има да ка же, па сто га ’план зна че ња’ иг но ри ше, а ре ги стру је 
са мо ’план зву ча ња’. Ов де је бла,бла,бла, у са деј ству са из ра зом ли ца, упо
тре бље но као убе дљи ва тех ни ка да се чи та о ци ма одсли ка Га р фил дов (не га
ти ван) став пре ма оно ме што са го во р ник из ри че.

Слика2

12 Слика2 је за срп ски је зик при ла го ђе на пре ма gar fi eld.da le.ro . 
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3.4.Ви де ли смо да је понављањесег мен та блаве о ма бит но за ње гов се
ман тич копраг ма тич ки ста тус. На и ме, као и у не мач ком и ен гле ском је зи ку, 
овај сег мент ве о ма рет ко мо же мо чу ти без по на вља ња (са мо бла). Не што 
че шће мо же мо га чути по но вљен два пу та. За ни мљи во је да се та да, по пут 
ње го вих ’срод ни ка’ у дру гим је зи ци ма (уп. финКБајнер 2016: 309), не рет ко 
ком би ну је са дру гим оно ма то пеј ским сег мен ти ма, у срп ском нпр. бла,бла,
трућ / бла,бла,трућ,трућ и сл. Ње го ва ти пич на фор ма, ипак, је сте три
пликација, као што се ви ди и из на ших при ме ра. За што баш по на вља ње три 
пу та? Р. Финк бај нер (2018: 87) у об ја шње њу по ла зи од чи ње ни це да се и 
мно ги дру ги (јед но сло жни) сег мен ти ти пич но по на вља ју три пу та – за срп
ски нпр. ха,ха,ха!,да,да,да!, ц,ц,ц! и сл. Ка ко за па жа ова ау тор ка, сем 
сим бо ли ке бро ја три, тро стру ко по на вља ње мо же се до ве сти у ве зу са сле
де ћим ре то рич ким ефек ти ма: два пу та по но вљен сег мент оста је са мо два 
пу та по но вљен сег мент, док онај по но вљен три пу та тво ри листу(списак), 
шаблон, систем. По на вља ње сег мен та блави ше од три пу та би ло би не е ко
но мич но – што не зна чи да се ни кад не де ша ва (и да, мо жда, баш за то за до
би ја још екс пре сив ни ју но ту; уп. нпр. Слику2).13

4. Глав не упо тре бе из ра за бла,бла,бламо же мо су ми ра ти Сликом3, ко ја, 
на гла си мо, има за циљ са мо то да што илу стра тив ни је пред ста ви ње гов зна
чењ ски по тен ци јал.14 У нај кра ћем, оно ма то пеј ском ре чи бла (по но вље ном 
ти пич но три пу та) опо на ша се са мо звук људ ског го во ра одн. за не ма ру је се 
са др жај, што им пли ци ра да тај са др жај ни је ре ле ван тан у да тој ко му ни ка
тив ној си ту а ци ји. Из ове осо би не про из и ла зе, из ме ђу оста лих, сле де ће три 
упо тре бе овог из ра за. Њи ме го вор ник за ме њу је ’са др жај’ не ког ни за при 
на бра ја њу, че сто ша љу ћи по ру ку „Ја сам кул – јер не ма рим за де та ље”. Из
раз бла,бла,благо вор ник упо тре бља ва и уме сто ту ђих ре чи, обич но уз 
пе јо ра тив ну ком по нен ту као им пли ка ту ру. Нај зад, овим из ра зом мо же се 
ди рект но од го во ри ти са го вор ни ку сво је вр сном ехоре пли ком, ко ја је ну жно 
пе јо ра тив ног ка рак те ра.

13 Ни је, сто га, чуд но ни што се као ин тер пунк циј ски знак кон вен ци о на ли зо ва ла тро
тачка, иа ко се по не кад, из екс пре сив них раз ло га, у не фор мал ним тек сто ви ма ја ви и низ 
ду жи од три тач ке. 

14 Сли ка је де ли мич но за сно ва на на финКБајнер 2018: 86.
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РадаСтијовић

ШТАСУСТАЛНЕГРУДИ?

Ево тај на бе смрт ни ка: да де Ср бу стал не гру ди,
од ви те штва од вик ну та, у њим’ лафскa ср ца бу ди!

(Гор ски ви је нац, По све та пра ху оца Ср би је, 17–18)

На ве де ни Ње го ше ви сти хо ви по све ће ни су „хе ро ју то пол ско ме, Ка ра ђор
ђу бе смрт но ме”, ко ји је, по пе сни ко вим ре чи ма, дао Ср би ма „стал не гру ди” 
и про бу дио њи хо ва успа ва на „лаф ска ср ца”. Ти ме је окре нуо ток исто ри је, 
ка ко је на пи сао вла ди ка Ни ко лај ту ма че ћи ове Ње го ше ве сти хо ве. Учи нио 
је да сун це, по там не ло по сле Ко со ва, по но во оба сја Ср бе (велимировић 
1994: 195).

При ре ђи ва чи Горскогвијенцаби ли су са гла сни у ту ма че њу ових сти хо
ва, али ни је увек би ло ујед на че ног ми шље ња о то ме шта зна чи при дев 
сталан у син таг ми сталнегруди.Јед ни су у ње му ви де ли до ма ћу лек се му 
сталани зна че ње „по сто јан, чврст”, а дру ги ру си зам стальной(по ре клом 
од не мач ке ре чи Stahl) и зна че ње „че ли чан, чврст као че лик”. 

Ни ко лај Ве ли ми ро вић је још 1911. го ди не у свом де лу РелигијаЊегоше
ва, у по гла вљу Молитваивитештво, уз овај Ње го шев стих ста вио на по ме
ну: „Не стал не у сми слу по сто ја не гру ди, не го стал не – че лич не гру ди” и 
ти ме из нео ми шље ње да је у пи та њу ру си зам (велимировић 1994: 195). Наш 
по зна ти пре во ди лац на не мач ки је зик Ка та ри на Јо ва но вић на исти на чин је 
ту ма чи ла по ре кло и зна че ње овог при де ва и на ве де ни стих пре ве ла са: „er 
stahlt die Brust der Ser ben” (1939).

Ни ко ла Ба на ше вић у свом кри тич ком из да њу Горскогвијенца на во ди 
по да так да је Ка та ри на Јо ва но вић реч сма тра ла ру си змом и сам об ја шња ва 
стих са „дао је Ср би ну че лич не гру ди” (Банашевић 1973: 144–145).

Ви до Лат ко вић син таг му сталнегрудиту ма чи као „по сто ја не, чвр сте 
гру ди”. Он из но си чи ње ни цу да је Ње гош ову ме та фо ру упо тре бља вао у 
истом зна че њу и у Свободијади, са мо ко ри сте ћи одо ма ће ни тур ци зам челик
(латКовић 1980: 232–233):

Тре ба тур ска беш чо вјеч ност
да у челик на ша ср ца,
на шепрси пре о кре не

(Сво бо ди ја да, 199–201).

Ми ха и ло Сте ва но вић у две ма сво јим сту ди ја ма о Ње го ше вој лек си ци 
тре ти ра ову лек се му као „до ма ћи при дев стални”, али не ис кљу чу је мо гућ
ност да би то мо гао би ти „скри ве ни ру си зам, ка квих у Ње го ше ву је зи ку 
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сре ће мо у ве ћем бро ју слу ча је ва” (стевановић 1976: 25; 1990: 18). У Рјечни
куузцјелокупнадјелаП.П.ЊегошаСте ва но вић и Бо шко вић ту ма че при дев 
сталникао ру си зам стальной,са зна че њем „че ли чан” (стевановић, БошКо
вић 1954). У дво том ном РечникуЊегошевајезика, ко ји је ура дио са сво јим 
са рад ни ци ма М. Ву ја нић, М. Ода ви ћем и М. Те ши ћем, Сте ва но вић не да је 
ети мо ло ги ју, али до но си зна че ње „че ли чан; фиг. чврст као че лик” (стева
новић 1983). 

Нај зад, и про фе сор Алек сан дар Мла де но вић у свом кри тич ком из да њу 
Горскогвијенца до но си зна че ње „че ли чан”. Ту ма че ћи стих о ко ме је реч, 
ка же: „тај на бе смрт ни ка је у то ме што је Ср би ну дао ја ке, чвр сте, челичне 
гру ди, што му је улио ве ру у се бе са мог, што је у тим гру ди ма про бу дио 
ла вов ско, ју нач ко ср це” (млаДеновић 2005: 12). 

Да кле, из на ве де ног се мо же ви де ти да су нај ком пе тент ни ји, нај бо љи 
по зна ва о ци Ње го ше вог де ла при дев сталану на ве де ном сти ху из Горског
вијенца ту ма чи ли као ру си зам у зна че њу „че ли чан, одн. чврст као че лик”.
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G
ПРАТИМОНОВОСТИ

ЈованаДимитријевић

ТОЈЕЗАИСТАКРИНЏ

(О но вом ан гли ци зму у срп ском је зи ку)

Да су ан глици зми за сту пље ни у срп ском је зи ку ни је не по зна ни ца, као 
ни то да но ви пој мо ви тра же но ве ре чи. Ме ђу срп ским лин гви сти ма пре о вла
да ва став да је упо тре ба ан гли ци за ма нео прав да на уко ли ко по сто ји до ма ћа 
или одо ма ће на реч или из раз за да ти стра ни са др жај (нпр. кастинг или 
casting пре ма одо ма ће ној ре чи аудиција), али и да је ан гли ци зам оправ дан 
уко ли ко уно си но во зна че ње у си стем је зи капри ма о ца и ти ме по пу ња ва 
но ву лек сич ку, од но сно пој мов ну пра зни ну (Прћић 2005: 120). 

Га лин ски пи ше да је нео ло ги зму из ен гле ског је зи ка по треб но од два 
да на до два де сет и осам го ди на да се при ла го ди дру гом је зи ку (ГалинсКи 
1991: 195). Да нас је за си гур но по треб но кра ће вре ме, за хва љу ју ћи ин тер не
ту, а пре све га дру штве ним мре жа ма. Та ко смо из до ме на ко му ни ка ци је на 
Феј сбу ку пре у зе ли ре чи као што су шеровање, постовање,спиновање и 
лајковање, а из до ме на ко му ни ка ци је пре ко Ин ста гра мафоловање и фоло
версе, док са ка на ла Ју тјуб до ла зи но ва реч – кринџ.

Уме сто син таг ме ко ја је до ско ра би ла че ста у упо тре би – трансфербла
ма, а од но си се на си ту а ци је ка да је оно ме ко ји по сма тра од ре ђе ни до га ђај 
не при јат ни ји од оног ко ји у ње му уче ству је, до би ли смо још екс пре сив ни ју 
лек се му кринџ, ве о ма рас про стра ње ну у го во ру мла дих. Тзв. кринџситуа
ција мо же се до го ди ти на раз ли чи те на чи не: ка да не ко по ку ша ва не ко ме 
на ме тљи во да се допaдне, нај че шће на си лу, да га на сме је или оду ше ви, а 
да том при ли ком и тим ге сто ви ма по сти же са свим су прот но, или про сто 
ка да рад ња ко ју вр ши бу ди у не ко ме не га тив на осе ћа ња, згра жа ва ње и осе
ћај сра ма и сти да. 

На сај ту Lexico за лек се му кринџ мо же мо про чи та ти: ,,verb crin ges, crin
ging, crin ged“, где је при мар но зна че ње „bend one’s head and body in fe ar or 
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ap pre hen sion or in a ser vi le man ner“, док је се кун дар но зна че ње „еxpe ri en ce 
an in ward shi ver of em bar ras sment or dis gust“.

Да кле, об лик ре чи кринџ до слов но је пре у зет из ен гле ског је зи ка (cringe), 
те озна ча ва си ту а ци ју ка да се не ко до дво ра ва, или се пре те ра но кла ња, од
но сно си ту а ци ју ка да не ко устук не због дру ге осо бе, тач ни је, ка да до жи
вља ва осе ћај не при јат но сти и сра мо те, чак и га ђе ња. Од го ва ра ју ћи екви ва
лен ти на срп ском је зи ку би ле би лек се ме срамота, брука, стид, срам или 
жар го ни зам бламажа. 

Нај че шће се реч кринџ ја вља у ко мен та ри ма на дру штве ној мре жи Ју тјуб 
(,,Mало ми је кринџ док ово гле дам“; „Ово је кринџ ве ка“). Од ове име ни це 
на пра вљен је и гла гол кринџовати.Не рет ко ће мо чу ти да је не ко кринџовао 
док је не што гле дао. На Ју тју бу по сто ји се ри ја сни ма ка под на зи вом ,,Иза
зов: про бај да некринџујеш при ли ком гле да ња“. По ред сни ма ка са Ју тју ба, 
овај гла гол је при ме тан и у тек сто ви ма о филм ској ин ду стри ји. 

Мо же мо прет по ста ви ти да се ан гли ци зам бр же усва ја ако је то јед но
став на, крат ка и звуч на реч. Дру ги раз лог мо же би ти и што он чи ни из ра
жа ва ње ефи ка сни јим и екс пре сив ни јим. У слу ча ју ре чи кринџ мо же мо при
ме ти ти сје ди ње на оба усло ва – реч је крат ка и ве о ма звуч на за хва љу ју ћи 
гла су џ, док, с дру ге стра не, за хва та ди ја па зон нај ра зли чи ти јих, пре вас ход
но не га тив них осе ћа ња. Тре ћи неjезички фак тор је сте тај да упо тре ба ан
гли ци за ма у 21. ве ку ини ци ра не што мо дер но и са вре ме но.

На хр ват ским ин тер нет пор та ли ма већ се по ве ла ди ску си ја ка ко ову реч 
пре ве сти и при ла го ди ти хр ват ском стан дар ду, а као од го ва ра ју ћи об ли ци 
ја вља ју се сусрамље, сусрамица и неугодњак. 

С об зи ром на то да реч кринџ има од го ва ра ју ће екви ва лен те у срп ском 
је зи ку, ко је смо већ на ве ли, прет по ста вља мо да се ова реч не ће ду го за др
жа ти ни у во ка бу ла ру мла ђих го вор ни ка срп ског је зи ка, пре све га због то га 
што при па да сфе ри жар го ни за ма ко ји су че сто под ло жни бр зој тран сфор
ма ци ји и не стан ку, тим пре што је пре у зе та из сфе ре дру штве них мре жа и 
озна ча ва тре нут ну за ни мљи вост ве за ну за Ју тјуб. 
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ПОВОДОМ

АлександарМилановић

МИЛАНРЕШЕТАР,ВЕЛИКАН
СРПСКЕФИЛОЛОГИЈЕ,ИНАШДУГ

За да так сва ке на ци о нал не кул ту ре је да по себ но не гу је кул ту ру се ћа ња. 
Да би се на ших за слу жних ве ли ка на се ћа ла и бу ду ћа по ко ле ња и учи ла из 
њи хо вог жи во та и де ло ва ња, нео п ход но је да то ме про це су до при не се и 
на ша ге не ра ци ја. Ду бров ча нин Ми лан Ре ше тар (1. II 1860 – 14. I 1942) је дан 
је од нај ве ћих срп ских и ју го сло вен ских фи ло ло га XIX и XX ве ка, и то је 
чи ње ни ца ко ја је не рет ко по на вља на у на уч ној и на уч но пу бли ци стич кој 
ли те ра ту ри. Шко ло ван код чу ве них фи ло ло га сво га вре ме на у Бе чу и Гра цу, 
из ме ђу оста лих и Фран ца Ми кло ши ча, на по зив ве ли ког хр ват ског сла ви сте 
Ва тро сла ва Ја ги ћа го ди не 1904. по ста је про фе сор сла ви сти ке на Беч ком 
уни вер зи те ту. Ту ће пре да ва ти до 1919, а по том на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у За гре бу до 1928. го ди не. По сле пен зи о ни са ња пре се лио се у Фи рен цу, а 
са хра њен је у Ду бров ни ку. Об ја вио је чак 267 пу бли ка ци ја за 60 го ди на на
уч ног ства ра ла штва.

То ком сво је на уч не ка ри је ре до жи вео је број на при зна ња вр хун ских ин сти
ту ци ја: био је члан Ру ске ака де ми је на у ка, Че шког уче ног дру штва, Ака де ми
је на у ка у Пра гу, Уче ног дру штва Шев чен ко у Ла во ву, Сло вен ског ин сти
ту та у Лон до ну, Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти и Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, тј. Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

У опи су сво га на уч ног по гле да на ма тер њи је зик, књи жев ност и кул ту ру 
се бе је од ре дио као „окор је лог Ву ков ца“. Ти ме је оцр тао фи ло ло шки и кул ту
ро ло шки кон текст сво га на уч ног фор ми ра ња и на уч ног де ло ва ња. Фор ми ран 
као све стра ни фи ло лог, ак це нат у ис тра жи ва њи ма ста вљао је на син хро ниј
ска и ди ја хро ниј ска ис тра жи ва ња на шег је зи ка и ње го вих ди ја ле ка та те на 
исто ри ју ду бро вач ке књи жев но сти и кул ту ре. По ла зе ћи од соп стве них те
рен ских ис тра жи ва ња, на пи сао је ве ли ки број сту ди ја из обла сти фо не ти ке, 
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ак цен то ло ги је и ди ја лек то ло ги је, а из у зет ну вред ност има ју и ње го ве рас
пра ве из исто ри је књи жев ног и на род ног је зи ка. При ме њу ју ћи стро гу на
уч ну апа ра ту ру, акри бич но је при ре ђи вао и из да вао тек сто ве ста рих ду бро
вач ких пи са ца, а ви сок углед у на у ци за слу жи ла су и те мељ но при ре ђе на 
Ње го ше ва де ла, на ро чи то Горскивијенац. На осно ву ко мен та ра у њи ма за
слу жио је да на шњу оце ну: „Био је је дан од нај и стак ну ти јих ње го шо ло га“ 
(ЕСН 2008: 950).

Ње го ва глав на на уч на пре о ку па ци ја би ла је је зик, књи жев ност и кул ту
ра род ног Ду бров ни ка, а ве ли ки до при нос на у ци дао је раз ја шње њем од но са 
из ме ђу што ка ви це и ча ка ви це у ста рој ду бро вач кој књи жев но сти. Од вре
ме на Ре ше та ро вих ка пи тал них де ла Најстаријидубровачкиговор(1951) и 
Најстаријадубровачкапроза(1952), пост хум но об ја вље них мо но гра фи ја у 
из да њу Срп ске ака де ми је на у ка, па све до да нас не спор но је да је го вор Ду
бров ни ка био и остао што кав ски ис точ но хер це го вач ки, што нај бо ље до ка
зу је је зик про зе и не књи жев них до ку ме на та, а да су ча ка ви зми у по е зи ји 
вр ши ли стил ску функ ци ју уз ди за ња сти ла, тј. би ли по е ти зми ко ји су по
зајм ље ни од ча кав ских пи са ца.

Иа ко се у ди ја лек то ло ги ји ни је у све му сла гао са Алек сан дром Бе ли ћем, 
та да во де ћим лин гви стич ким и ди ја лек то ло шким ау то ри те том, Ре ше та ро ви 
ра до ви из ове обла сти и да нас се не рет ко ци ти ра ју, а ње го ва мо но гра фи ја 
DerštokavischeDialekt, об ја вље на у Бе чу (1907) „još uvek ima na uč ni zna čaj, 
na ro či to za isto rij sku di ja lek to lo gi ju“ (СХЈ 1972: 401).

Као Ср бин ка то лик из Ду бров ни ка, сво ју на уч ну и кул тур ну ак тив ност 
усме рио је да кле на ис тра жи ва ње је зич ких и књи жев них ве за из ме ђу Ср ба 
и Хр ва та, али и ка про бле му је зич ког раз гра ни ча ва ња срп ских и хр ват ских 
на род них го во ра. Ди рект но од Ми кло ши ча при хва тио је иде је ко је су у 
сла ви сти ци по сто ја ле и ра ни је, у вре ме До бров ског, Ко пи та ра и Ву ка, о томе 
да гра ни цу из ме ђу срп ских и хр ват ских го во ра чи ни ме ђа из ме ђу што ка ви
це и ча ка ви це, али је Ја ги ћев ау то ри тет ути цао на про ме не у Ре ше та ро вим 
ста во ви ма и о је зи ку и о на ро ди ма. По чео је пи са ти о за јед нич ком је зи ку и, 
по соп стве ним ре чи ма, „пре шао они ма што не раз два ја ју је дан на род због 
ње го ва два име на“. 

У вре ме ја ча ња иде је ју го сло вен ства, по чет ком ХХ ве ка, Ре ше тар узи ма 
уче шћа и у рас пра ва ма о је зич кој по ли ти ци и је зич ком пла ни ра њу, те да је 
од го вор на пи та ња по ста вље на у по зна тој Скер ли ће вој ан ке ти, ко јом је гла
со ви ти књи жев ни кри ти чар у пре сти жном Српскомкњижевномгласнику
по кре нуо ди ску си ју око по тен ци јал ног уки да ња двој ства у из го во ру и у 
пи сму бу ду ћег за јед нич ког стан дард ног је зи ка. Иа ко је об ја вљи вао и у Бео
гра ду и у За гре бу (и исто вре ме но био члан обе ју ака де ми ја) те пи сао и ћи
ри ли цом и ла ти ни цом, Ре ше тар је у од го во ру Скер ли ћу из Бе ча имао са свим 
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екс пли ци тан став о из бо ру из го во ра и пи сма ко ји би стан дард но је зич ки 
по ве за ли Ср бе и Хр ва те. У од го во ру он пр во про це њу је да ће срп ски рат ни 
ус пе си усло ви ти по бе ду ека ви це јер „по сли је Ку ма но ва и Бре гал ни це ми
слим и ја да ће екав ски из го вор над ја ча ти је кав ски, док сам при је ми слио да 
ће је кав ски би ти ја чи“. На кон из ја шња ва ња о ста ту су из го во ра и пред ло га 
да се у њих још не ди ра јер „с те стра не не ма нам ни ка кве ште те“, Ре ше тар 
од мах пре ла зи на про блем кон ку рент ских пи са ма и са ве ту је Скер ли ћа: 

„На про тив ве ли ку нам ште ту до но си раз ли ка у пи сму, па ту тре ба да се 
по мог не и то пи та ње тре ба да се ри је ши, ако же ли мо да бу де мо јед но на књи
жев ном по љу. За то ми је баш осо би то ми ло што и Ви, го спо ди не ко ле го, ми сли
те да ће се то та ко ри је ши ти да ће за не ко ври је ме ла ти ни ца по ста ти на шом 
оп ћом књи жев ном азбу ком. Ето, у том прав цу за ве ди те ан ке ту и тје рај те про
па ган ду, да ви ди мо да и ви на ис то ку има те до бру на мје ру да до ла зи те у су срет 
на ма на за па ду, а осо би то при је све га на стој те да гдје се већ са да упо тре бља ва 
у Ср би ји ла ти ни ца, да то не бу де на на чин да се ја сно ви ди ка ко је код вас ја чи 
об зир на ту ђе на ро де не го ли на сво ју бра ћу рим ско га за ко на“.

На сре ћу по срп ску кул ту ру, Скер ли ће ва и Ре ше та ро ва иде ја о уки да њу 
ћи ри ли це, из не та у пле ме ни том на сто ја њу да се ју жно сло вен ски на ро ди 
кул тур но и по ли тич ки по ве жу, ни је би ла при хва ће на у на шем на ро ду и по
сле Ве ли ког ра та ни ко јој се ви ше ни је вра ћао. Иде ји о је зич ком, књи жев ном 
и кул тур ном је дин ству Ср ба и Хр ва та, дво и ме ног на ро да, Ре ше тар је остао 
ве ран без об зи ра на ак ту ел не по ли тич ке до га ђа је, а по том и на ужа сна зби
ва ња уо чи и то ком свет ских ра то ва. Ка ко је иде ја срп скохр ват ског је дин ства 
не пре кид но по кре та ла и број на пи та ња кул тур не тра ди ци је, ва жно пи та ње 
и у ХХ ве ку оста ло је оно у ве зи са ду бро вач ком књи жев но шћу и је зи ком 
на ко јој је ства ра на. У ака дем ској бе се ди при ли ком из бо ра у ре дов ног чла на 
Срп ске кра љев ске ака де ми је ис та као је ка ко „ни ка ко не ћу ре ћи да се у Ду
бров ни ку ни је го во ри ло хр ват ски не го срп ски, али ко му су Ср би и Хр ва ти 
два на ро да, тај ће мо ра ти при зна ти да је Ду бров ник по је зи ку био уви јек 
срп ски“.

Ка ко су већ при ме ти ли Ја сми на Гр ко вићМеј џор и Вик тор Са вић, уред
ни ци Српскогмолитвеника:СпоменицеМилануРешетару1512–1942–2012 
(СМ 2016), „Ми лан Ре ше тар оста вио је за со бом не из бри сив траг у исто ри
ји срп ске, хр ват ске и уоп ште сло вен ске фи ло ло ги је.“ Иа ко је об ја вљи ва њем 
ре пре зен та тив не спо ме ни це под окри љем Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти са вре ме на срп ска кул ту ра је дан део ду га Ре ше та ру ча сно оду жи ла 
2016. го ди не, дру ги тек тре ба вра ти ти. На и ме, оста ли за слу жни срп ски фи
ло ло зи из на ве де не епо хе, по пут Сто ја на Но ва ко ви ћа, Алек сан дра Бе ли ћа, 
Јо ва на Скер ли ћа, Бог да на и Па вла По по ви ћа, већ су у но ви је вре ме до би ли 
ре пре зен та тив на из да ња сво ји иза бра них или са бра них де ла. Ка ко је до 
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мно гих ка пи тал них мо но гра фи ја и сту ди ја Ми ла на Ре ше та ра све те же до ћи 
(што је са мо тех нич ки, али ве о ма би тан про блем), а ка ко и са бра на или иза
бра на де ла пред ста вља ју и сво је вр стан об лик на ци о нал ног вред но ва ња опу
са ве ли ких на уч ни ка, за дат ку при ре ђи ва ња и об ја вљи ва ња Ре ше та ро вих 
де ла ва ља ло би при сту пи ти што пре. Не ка и овај текст бу де схва ћен не 
са мо као под се ћа ње на ве ли ка на срп ске фи ло ло ги је не го као и скром ни до
при нос ја ча њу иде је о штам па њу иза бра них или са бра них де ла Ми ла на 
Ре ше та ра.
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МАЛИСАВЕТИ

КакосеименујустановнициафричкихземаљаМали,Малави,Бурунди
иЏибути?

Да ће мо пр во оп шту на по ме ну да се из ве де ни ца ко јом се име ну је ста нов ник 
не ког на се ље ног ме ста (ет ник) нај че шће гра ди уз по моћ три да нас про дук
тив на су фик са: (ј)анин(до да је се на осно ву ко ја се за вр ша ва на су гла сник),
ац(до да је се на осно ву ко ја се за вр ша ва на со нант) и анац(нај но ви ји, али 
вр ло про дук ти ван,на ро чи то за но ви ја обра зо ва ња од име на зе ма ља, по го
то во оних на ија).

За ста нов ни ка Ма ли ја уста лио се об лик Малијац,аза ста нов ни цуМа
лијка (да тив ове име ни це гла си Малијки). Ова ко сто ји и у Пра во пи су Ма ти
це срп ске.Те о рет ски би ови об ли ци мо гли гла си ти и Малијанац,Малијанка, 
али не ма раз ло га уво ди ти двој ство, као ни су прот ста ви ти се тим об ли ци ма, 
ако би кре ну ли да се ши ре. У скла ду с на ве де ним пра ви ли ма, ет ни ци од 
оста ле три зе мље гла се: Малавијац,Малавијка; Бурундијац,Бурундијка и 
Џибутијaц,Џибутијка.Ме ђу тим, ет ни ци од зе ма ља Бу рун ди и Џи бу ти 
мо гу да се гра де и уз по моћ су фик са јанин(по мо де лу Ха и ти–Хаићанин,
Та хи ти–Тахићанин) и он да они гла се: Бурунђанин,Бурунђанка̧  Џибућанин,
Џибућанка.

Р. С.

v
Каданештонестане,изгубисе,кажелиседајеишчезлоилидајеиш

чезнуло?

Пра вил на су оба об ли ка. Гла гол ишчезнутипри па да тре ћој гла гол ској 
вр сти – њи хо ва пре зент ска осно ва за вр ша ва се на не, а ин фи ни тив на на 
ну и ње го ва про ме на гла си: ишезнем,ишчезнеш; ишчезните;ишчезнуо,
ишчезнула;ишчезнувшиитд.Овај гла гол, ме ђу тим, не ке об ли ке (ао рист, 
рад ни при дев и при лог про шли) мо же да гра ди и од окр ње не осно ве, без 
крај њег ну, да кле, по пр вој вр сти: ишчезе,ишчезао,ишчезав(ши).Та ко за 
оно што је не ста ло, што се из гу би ло мо же мо да ка же мо и да је ишчезло и 
да је ишчезнуло.По твр ђу ју то и на ши пи сци ко ји пи шу ле пим књи жев ним 
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је зи ком: „Је два от ки нув ши очи од мје ста гдје суишчезли се ља ци, Гој ко се 
окре ну пре ма шу ми“ (Б. Ћо пић). „Но још у ме ни ишчезнуони је / след бе ник 
мла дог Вер те ра што са ња“ (М. Ра кић). „Осме јак као да ишчезе с ли ца“ (Ј. 
Ве се ли но вић). „Пе њао се уз је дан за пу штен со как … за ра стао у ку пи ну … 
од јед ном се са гну и сав ишчезну у гу стој ку пи ни“ (Б. Ћо пић). 

Р. С.

v
Далијеименицараскошмушкогилиженскогродаикакогласиинстру

менталовеименице?

Име ни ца раскош мо же би ти и жен ског (што се че шће сре ће, за то се пр во 
и на во ди у реч ни ци ма) и му шког ро да. Ин стру мен тал име ни це жен ског 
ро да је (са)раскошии раскошју.Ин стру мен тал име ни це му шког ро да гла си 
раскошем(ни је пра вил но: раскошом). 

Р. С.

v
Честосечуједанекокаже:Чекаосамтекаоозеблосунце.Далијето

правилно?

Ни је сун це озе бло већ онај ко ји че ка сун це. Пра вил но из го во ре на ова 
из ре ка гла си: Че као сам те као озебаосун це, да кле, као што онај ко ји је 
озе бао че ка сун це ка ко би се огре јао и зна чи „че ка ти не ко га с мно го че жње, 
с мно го же ље, ра до ва ти се не ко ме оче ку ју ћи по моћ, спас“. На род на по сло
ви ца гла си: Ра ду је се као озебао сун цу. 

Р. С. 

v
У20.томуРечникаСАНУпододредницомПилатнашласамизреку

доћи(бити,ућиулазити,увућисеисл.)каоПилату„вјерују“собјашњењем
датозначи„случајносенаћи,налазитисе,затећисе,затицатисенаме
стунакоменеконебитребалодабуде,коменеконеприпада“.Нијеми
јаснонаосновучегајеизведензакључакдаовајизраззначибаштоштоје
речено.

Фра зе ма „до ћи, би ти, уву ћи се као Пи лат у вје ру ју“ књи шког је по ре кла 
и ја вља се у не што ста ри јим ро ма ни ма, што се из при ме ра у Реч ни ку и ви ди. 
За об ја шње ње ње ног зна че ња за слу жна је др На та ша Ву ло вић, са рад ник на 
Реч ни ку, ко ја се у свом на уч ном ра ду ба ви фра зе о ло ги јом. Да би пра вил но 
ус по ста ви ла де фи ни ци ју би ло јој је по треб но исто риј ско и кул ту ро ло шко 
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зна ње. На и ме, у пр во бит ном Вје ру ју, од но сно Сим во лу ве ре, ко ји je са же то 
хри шћан ско ис по ве да ње ве ре, ни је се по ми њао Пон ти је Пи лат. Тек је на 
Дру гом ва се љен ском са бо ру у Ца ри гра ду, у де лу у ко ме се по ми ње Исус 
Хри стос, до дат 4. члан: „ко ји је рас пет за нас у вре ме Пон ти ја Пи ла та“, ка ко 
би се на гла си ла „исто рич ност Хри сто ве лич но сти“. Ка сни ја упи та ност књи
жев ни ка и дру гих да ли је рим ском пре фек ту Пи ла ту би ло ме сто по ред основ
них хри шћан ских сим бо ла ве ре ути че на то да се раз ви је зна че ње ко је се 
од но си на би ло ко ју осо бу ко ја се на ла зи на ме сту на ко ме не тре ба да бу де, 
на ме сту ко ме не при па да или где се слу чај но за те кла. То је тре ба ло зна ти 
да би се ус по ста ви ла на ве де на де фи ни ци ја.

Р. С.
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ОДЛУКЕОДБОРАЗАСТАНДАРДИЗАЦИЈУ
СРПСКОГЈЕЗИКА

СРП СКИ ГО ВО РИ ПРИ ЗРЕН СКОТИ МОЧ КЕ  
ДИ ЈА ЛЕ КАТ СКЕ ОБЛА СТИ*  

Уне сков Атласугроженихјезика(UNESCOAtlasoftheWorld’sLanguages
inDanger; http://www.une sco.org /lan gu a gesatlas/in dex.ph p), или ин тер ак тив на 
Уне ско ва ма па, пред ста вља шест угро же них је зи ка у Ре пу бли ци Ср би ји: ару
мун ски, ба нат ски бу гар ски, се фард ски (европ ски / шпан ски), ром ски, тор лач
ки и вој во ђан ски ру син ски (у ори ги на лу, на ен гле ском: Aro ma nian, Ba nat Bul
ga rian, Ju de zmo (Eu ro pe), Ro ma ni, Tor lak, Voj vo di na Rusyn). Да кле, као за се бан 
„угро же ни ре ги о нал ни је зик“ на шао се у по ме ну том атла су „тор лач ки је зик“, 
ока рак те ри сан као „ра њив“ (енг. vulnerable), а ко ји се под тим на зи вом у Атла
су по ја вљу је још 2010. го ди не. На по ме ну тој Уне ско вој ма пи „тор лач ки“ је као 
угро жен ло ци ран у че ти ри тзв. сре ди шње обла сти – у ју го и сточ ној Ср би ји, 
за пад ној Бу гар ској, се ве ро и сточ ној Ма ке до ни ји и на ју жном Ко со ву. Као ал
тер на тив ни на зи ви за „тор лач ки“ се, пре ма Уне ско вој ли сти, на во де „го ран ски“, 
„ја њев ски“ и „ка ра шев ски“ (жу па ни ја Ка раш Се ве рин у ру мун ском Ба на ту), 
што су за пра во оде ли ти го во ри при зрен скоти моч ке ди ја лекатске обла сти. У 
Уне ско вом атла су не ма де фи ни са них кри те ри ју ма по ко ји ма се је дан је зич ки 
иди ом мо же про гла си ти је зи ком (...), што оста вља или отва ра мо гућ ност за 
раз ли чи та ту ма че ња. До дат но, Уне ско се огра ђу је на по ме ном да озна ке ко је 
се ко ри сте у Атла су, као и гра ђа ко ја се пред ста вља, не под ра зу ме ва ју став 
Уне ска о пи та њу њи хо вог прав ног ста ту са у не кој др жа ви или обла сти, у не
ко ме гра ду и слич но, као ни о пи та њу од ре ђи ва ња њи хо вих гра ни ца. 

Др жав ни је зи ци и њи хо ви ди ја лек ти, у на шем слу ча ју – срп ски је зик и 
ње го ви ди ја лек ти, тре ба да се шти те по себ ним нор ма тив ним ак ти ма ма тич
не др жа ве. У Законуослужбенојупотребијезикаиписама, ко ји је тре нут
но на сна зи, не ма ме ђу тим од ред би ко је се ти чу срп ских ди ја ле ка та. Европ
скомповељоморегионалнимилимањинскимјезицима, чи ји је пот пи сник 
и Ре пу бли ка Ср би ја, шти те се је зи ци ко ји су „(ii) раз ли чи ти од зва нич ног 
је зи ка те др жа ве, што не укљу чу је ди ја лек те зва нич ног је зи ка те др жа ве 
или је зи ке рад ни ка ми гра на та“ (Оп ште од ред бе, чл. 1).

(...)
Овом при ли ком скре ће мо па жњу и на сте ре о тип не кон ста та ци је ко је се 

че сто у јав но сти мо гу сре сти – о не до вољ ној ис тра же но сти, про у че но сти и 

* У овом се при ло гу да ју из дво је ни де ло ви од лу ке Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка, чи ји је на црт са чи ни ла проф. др Со фи ја Ми ло ра до вић, члан Од бо ра за стан дар ди
за ци ју срп ског је зи ка, а текст ове од лу ке утвр ди ла је Од бо ро ва Ко ми си ја за од но се с јав но
шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња на сед ни ци од 26. фе бру а ра 2019. го ди не (http://www.
isj.sa nu.ac .rs /od borza stan dar di za ci ju/ood bo ru/od lu keod bo ra/).
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опи са но сти при зрен скоти моч ких го во ра. Бу ду ћи да су го во ри при зрен ско
ти моч ке обла сти од у век би ли атрак тив ни и ин три гант ни због ком би на ци
је ар ха ич них и ино ва ци о них је зич ких цр та ко је их од ли ку ју, из у ча ва ли су 
их по дроб но још од пр вих го ди на 20. ве ка и стра ни и до ма ћи сла ви сти, 
та ко да они да нас по бро ју сту ди ја по све ће них по је ди ним њи хо вим го во ри
ма и по об у хва ту те ма пред ста вља ју нај бо ље ис тра же не срп ске на род не 
го во ре. Број ди ја ле кат ских реч ни ка ко ји се ве зу ју за овај те рен je пет на е стак 
(об ја вљи ва не су и обим не до пу не пр вим из да њи ма по је ди них реч ни ка), не 
ра чу на ју ћи ма ње збир ке ре чи, при че му су мно ги од њих об ја вље ни ме ђу 
ко ри ца ма Српскогдијалектолошкогзборника, на уч ног гла си ла са тра ди ци
јом ду гом пре ко 110 го ди на. Та ко ђе, гра ђу за РечникСАНУ, ко ји је реч ник 
и на род ног а не са мо књи жев ног је зи ка, чи не и при ме ри из при зрен скоти
моч ких го во ра. Би бли о гра фи ја при зрен скоти моч ких го во ра за пе ри од од 
1992. до 2014. го ди не са др жи пре ко хи ља ду је ди ни ца – од мо но гра фи ја, 
пре ко ау тор ских ра до ва из ди ја лек то ло ги је, оно ма сти ке, исто ри је је зи ка, па 
све до ди ја ле кат ских тек сто ва – ко је су у це ли ни или у не ко ме сво ме сег
мен ту по све ће не ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ових го во ра (Ма ри на Ју ри шић 
и Јор да на Мар ко вић, 2016). У но ви је вре ме пу бли ко ван је и зна тан број 
про зних и по ет ских оства ре ња (нај че шће су то збир ке при по ве да ка и пе са
ма) пи са них на не ко ме од ло кал них иди о ма са при зрен скоти моч ког под
руч ја, што знат но до при но си кул тур ној вред но сти ових го во ра. 

Да кле, код при зрен скоти моч ких го во ра, па ти ме и код ти моч колу жнич
ког ди ја лек та и ње го вих го вор ни ка, не ра ди се ни о ка квој ет нич кој ни ти 
је зич кој по себ но сти, бу ду ћи да се при вид на осо бе ност ове ди ја ле кат ске обла
сти за сни ва за пра во на сво је вр сној ком би на ци ји је зич ких од ли ка ко је су рас
про стра ње не знат но ши ре, те не ма ни ка квог осно ва за евен ту ал но из ме шта
ње би ло ко јих при зрен скоти моч ких го во ра или њи хо ве це ли не из срп ског 
ет нич ког и је зич ког кор пу са. Тер мин торлачки ко ри шћен је у про шло сти у 
струч ној ли те ра ту ри за име но ва ње го во ра чи та ве при зрен скоти моч ке ди ја
ле кат ске обла сти ( југоисточни / торлачки дијалекат срп ског је зи ка), да кле 
– за име но ва ње обла сти ко ја је по сво ме про сти ра њу да ле ко ши ра од се вер ног 
де ла ти моч колу жнич ких го во ра (од но сно, од де ло ва оп шти не Кња же вац и 
ју го и сточ ног де ла оп шти не За је чар) у ње ним окви ри ма, те се сто га упо тре ба 
ово га тер ми на по ка за ла као не при ме ре на и тер ми но ло шки по гре шна. Бу ду ћи 
да се је зик сма тра нај и зра зи ти јим по ка за те љем ет нич ког иден ти те та, у до
ма ћим на уч ним и струч ним тек сто ви ма мо ра се, с јед не стра не, во ди ти ра чу
на о ја сном, пре ци зном и ар гу мен то ва ном од ре ђи ва њу пре ма тер ми ни ма / 
на зи ви ма ко ји ни су са став ни део тер ми но ло шког си сте ма срп ске на у ке о је
зи ку, док се, с дру ге стра не, тре ба др жа ти утвр ђе ног ста ва срп ске и сло вен ске 
ди ја лек то ло ги је, да кле – тре ба ко ри сти ти на зив призренскотимочкиговори
за српскеговорепризренскотимочкедијалекатскеобласти. 
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ПОВЕЉЕМАТИЦЕСРПСКЕЗАНЕГОВАЊЕ
СРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

Жи ри за до де лу По ве ље Ма ти це срп ске у са ста ву: проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске; др Ми о драг Ма тиц ки (пред сед ник), ака де мик 
Сло бо дан Ре ме тић, проф. др Сре то Та на сић и проф. др Вељ ко Бр бо рић, на 
сед ни ци одр жа ној 4. априла 2018. године јед но гла сно је до нео од лу ку да се 
По ве ље Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре за 2017. го ди ну 
до де ле:

1. Српској православној цркви за вишевековне доприносе неговању срп
скога језика, његових изражајних могућности ћириличког писма, као и 
очување српскога народа;

2. Академику Предрагу Пиперу за укупни допринос српској нормати
вистици и неговању српске језичке културе;

3. Проф. др Михају Н. Радану за допринос очувању српског језичког 
идентитета и српске језичке културе у Румунији.

РЕЧИ НА ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ 
(изговорене 25. јануара 2019. године)

У ЦРКВИ СЕ ЗНА: НАРОД ЈЕ ЈЕЗИК, А ЈЕЗИК ЈЕ НАРОД!

Ма ло је ре ћи да је Срп ска пра во слав на цр ква кон сти ту тив ни чи ни лац 
срп ског на ро да, ње го ве ду хов но сти и кул ту ре. Она то сва ка ко је сте, али она 
је и не што мно го ви ше од те про сте чи ње ни це. Тач ни је и дра ма тич ни је би 
би ло ре ћи да срп ског на ро да без Срп ске пра во слав не цр кве уоп ште и не би 
би ло, а ако би не ка ко и по сто јао, си гур но не би из гра дио се бе у ова ко пре
по зна тљи вом, вр ло спе ци фич ном иден ти тет ском ви ду.

Због та кве, кон сти ту тив не, све др жи тељ ске и спа си тељ ске уло ге за срп
ски на род, вре ди се под се ти ти и не ких фи ло ло шких, је зич ких чи ње ни ца 
ко је нас на то под се ћа ју. Ин сти ту ци о нал но по сма тра но Срп ска пра во слав на 
цр ква бо ље од би ло ко га дру го га зна зна че ње ста ро сло вен ске ре чи ІЯЗЫКЪ 
(јен зик): та реч зна чи не са мо основ ни об лик ко му ни ка тив ног сред ства не
ке за јед ни це (тј. је зик као нај са вр ше ни ји си стем зна ко ва за спо ра зу ме ва ње), 
не го и са ми по јав ни об лик те ко му ни ка тив не за јед ни це (тј. на ро да) ко ји то 
сред ство ко ри сти. Ста ро сло вен ска реч јен зик зна чи, да кле, и је зик и на род 
исто вре ме но, ука зу ју ћи на јед ну оди ста пле ме ни ту и не та ко те шко схва
тљи ву дво знач ност. Ако хо ће мо да зна мо је дан на род, мо ра мо пре све га 
зна ти ње гов је зик, тј. си стем зна ко ва ко јим он кон цеп ту а ли зу је свет у ко јем 
жи ви и све до чи о ње му. Исто вре ме но, ако хо ће мо да на у чи мо не ки је зик, 
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мо ра мо мно го то га зна ти о на ро ду ко ји тај је зик ко ри сти, а то зна чи да се 
мо ра мо пи та ти ка ко тај на род ор га ни зу је сво ја опа жа ња о све ту и те опа жа је 
пре тва ра у до жи вља је, ка ко тај на род ми сли и осе ћа, ка ко ис по ља ва сво је 
вољ не ста во ве и ка ко успе ва да де ла у све ту, ка ко ви ди сво је ме сту у ва се
ље ни, а ка ко ва се ље ну пре по зна је у се би. 

У сва ком слу ча ју, је зик и ко му ни ка тив на за јед ни ца, тј. на род ко ји тим 
је зи ком го во ри и пи ше, не раз лу чи во су по ве за ни: је зик се ши ри и усло жња
ва у ме ри у ко јој то ког ни тив ни ка па ци те ти ње гових ко ри сни ка зах те ва ју и 
успе ва ју да по стиг ну, а на род сти че ког ни тив не мо ћи у ме ри у ко јој успе ва 
да из гра ди је зик до вољ но ра фи ни ран да об у хва ти нај ши ре и нај сло же ни је 
аспек те ствар но сти. О то ме нам до вољ но све до чи не са мо мо дер на лин гви
сти ка не го и нај тра ди ци о нал ни је раз у ме ва ње чо ве ка и ње го вог је зи ка. По 
све до че њу Цр но ри сца Хра бра, Чо ве ко љу бац Бог „не оста вља је чло ве ча ро
да без ра зу ма, ну все к ра зу му при во де и спа се ни ју” (Сто јан Но ва ко вић, 
При ме ри..., стр. 204), па са Све тим Кон стан ти ном Фи ло со фом, зва ним Ки
ри ло, и ње го вим са чи ња ва њем је зи ка и пи сма, „ра зум, бра ти је, Бог јест дал 
Сло ве ном, је му же сла ва и част и др жа ва и по кла ња ни је, ни ње и при сно и в 
бес ко нач ни је вје ки. Амин.” (стр. 207). Да нас до бро зна мо да на род ко ји има 
је зик и пи сме ност мо же да тра је „в бес ко нач ни је вје ки”.

Не ка да дав но, кра јем 80их го ди на, се део сам и раз го ва рао са та да ре ла тив
но мла дим, али већ ве о ма це ње ним срп ским ан гли стом. Раз го вор је те као 
ве о ма угод но, а од но сио се углав ном на ан гло а ме рич ку књи жев но те о риј ску 
сце ну: све је те кло са свим ре гу лар но док ко ле га ни је из ре као ре че ни цу која 
ме је у пот пу но сти за пре па сти ла. Он је, на и ме, ре као ка ко се још од мла дих 
да на, а та не до ум и ца и да ље тра је, пи та да ли се на срп ском је зи ку уоп ште 
мо же ва ља но књи жев но те о риј ски ми сли ти. Ја сам му од мах на ту не до у ми
цу од го во рио јед ном прет по став ком и ни зом пи та ња. Ре кох: прет по ста вљам 
да си чи тао по не ки текст Бог да на По по ви ћа, али је си ли чи тао тек сто ве и 
књи ге Дра ги ше Жив ко ви ћа, Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, Све то за ра Пе тро ви ћа, 
Зо ра на Кон стан ти но ви ћа, Зо ра на Га ври ло ви ћа, Но ви це Пет ко ви ћа и др.? Он 
је, та да, искре но од го во рио да их ни је чи тао, те да је це ло куп но сво је књи
жев но те о риј ско обра зо ва ње сте као ис кљу чи во на ен гле ском је зи ку, чи та ју ћи 
ма хом ен гле ске и аме рич ке ау то ре. 

Да нас раз ви ја ти соп стве ни на род, ње го ве ког ни тив не ка па ци те те и мно ге 
сло же но сти ства ра лач ких про це са, не из во ди во је без раз ви је ног је зи ка и ње
го ве моћ не из ра жај но сти, а упра во све то озна ча ва истин ску од бра ну соп
стве ног је зи ка и на ро да и обез бе ђи ва ње њи хо вог пра ва на до сто јан стве ни 
оп ста нак у са вре ме ном све ту. У све тло сти ова квог ста ва мо гли би смо по тра
жи ти и мо гу ће од го во ре на пи та ња ко ја су му чи ла оног мла до га ан гли сту с 
кра ја 80их го ди на. А од го вор је сле де ћи: да, на срп ском се мо же ва ља но 
књи жев но те о риј ски ми сли ти, па и уоп ште ми сли ти, осе ћа ти, до жи вља ва ти 
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и де ло ва ти у све ту! То је пак мо гу ће са мо уко ли ко жи ви мо у је зи ку, и жи ви
мо са је зи ком, и жи ви мо је зи ком, не одва ја ју ћи га од сво је нај ин тим ни је су
шти не и нај ве ће дра ма ти ке на шег ко лек тив ног жи во та! Уко ли ко се пре да мо 
иза зо ви ма дру го га је зи ка и дру ге кул ту ре, ми ће мо се са чу ва ти за соп стве ни, 
срп ски је зик и срп ску кул ту ру са мо уко ли ко не под лег не мо ефек ту им пе ри
јал ног и ко ло ни јал ног при ти ска, уко ли ко се као кре а тив ни су бјек ти не пре
тво ри мо у роп ску по ни зност и мо жда ну ме ла су ли ше ну соп стве ног об ли ка. 
А то зна чи да би ба вље ње дру гим је зи ком и дру гом кул ту ром ну жно тре ба
ло да укљу чи и пи та ња ка ко се све те стра не спе ци фич но сти мо гу из ра зи ти 
срп ским је зи ком и срп ским кул тур ним ши фра ма, у че му су слич но сти а у 
че му раз ли ке! Ба вље ње дру гим кул ту ра ма ну жно би мо ра ло би ти ком па
ра тив но и кон тра стив но, са уо ча ва њем свих кул ту ро ло шких спе ци фич но сти, 
слич но сти и раз ли ка, а не би се сме ло ута па ти у оп штост без гра ни ца, у гло
бал ни свет ли шен пре по зна тљи во сти чи ни ла ца ко ји га кон сти ту и шу.

Но ва срп ска кул ту ра, за по че та са Ву ко вом ре фор мом, уне ла је ве ли ки 
јаз у би ће срп ске кул ту ре, а је зик се ра ди кал но по чео раз ли ко ва ти од оног 
на ко јем је ве ко ви ма не го ва на је зич ка кул ту ра пре стро гог уте ме ље ња у 
на род ном је зи ку. Као што до бро зна мо, от по ра овом про це су је би ло мно го 
и мно го се уза луд не енер ги је по тро ши ло ка ко би био за у ста вљен про цес 
ко ји се ни је мо гао за у ста ви ти. Да нас кад је овај ре форм ски про цес одав но 
већ при хва ћен као не ми нов ност и као ну жна прет по став ка за раз вој мо дер
не на ци је, да нас мо же мо по но во, на но вим осно ва ма, при сту пи ти об но ви 
је зич ких и кул ту ро ло шких кон ти ну и те та. Вре ме је, да кле, да за ко па мо ро
во ве и ја зо ве ко ји де ле ста ру од но ве срп ске је зич ке кул ту ре; вре ме је да 
Ву ков и ву ков ски срп ски на род ни је зик по но во су че ли мо и, ко ли ко је то 
мо гу ће, уса гла си мо са пам ће њем и ис ку ством пред ву ков ског је зи ка у ра зним 
сво јим по јав ним об ли ци ма, од ста ро сло вен ског и цр кве но сло вен ског, срп
ско сло вен ског, ру ско сло вен ског и сла ве но срп ског. Да ка ко, све то ва ља чи
ни ти не са на ме ром да се ство ри не ка кав је зич ки га ли ма ти јас, те да би се 
по но во по че ло го во ри ти „по пра ви ли ма ба ба Сми ља не”, ка ко би то ре као 
Вук, не го за то да би се по је ди ни за пре та ни, па и за бо ра вље ни је зич ки сло
је ви мо гли по но во пре и спи та ти и, уко ли ко има до вољ но ва ља них раз ло га, 
ре ак ту е ли зо ва ти уну тар књи жев ног, тач ни је стан дард ног срп ског је зи ка 
на шег до ба. 

О то ме је, да кле, реч: о по тре би да на род жи ви и пре жи ви у пу ној бли ско
сти са са мим со бом, са сво јим би ћем и је зи ком, са свим сво јим лу та њи ма и 
стра да њи ма, са сво јим уз ле ти ма и ваз не се њи ма, са сво јим кон ти ну и те ти ма 
и дис кон ти ну и те ти ма. А до бро је да ту реч из ми ре ња из рек не мо баш на 
Са вин дан, на дан оног све ти те ља на чи јим под ви зи ма срп ски на род већ ве
ко ви ма гра ди сво ју ду шу на крај ње спе ци фи чан и ства ра лач ки под сти ца јан 
на чин. По му дрој ре чи Све тог Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Све ти Са ва је у 
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вре ме ну хри шћан ског уни вер за ли зма сво јим на ци о на ли змом по ну дио убе
дљив од го вор на опа сност гу бље ња на ро да усред свет ског вр тло же ња. За то 
„овај Са вин на ци о на ли зам об у хва та на род ну цр кву, на род ну ди на сти ју, 
на род ну кул ту ру и на род ну од бра ну”, а „на су прот та квој на род ној цр кви 
сто ји не на род на или ин тер на ци о нал на цр ква, са цен тра лом из ван на ро да, 
са све штен ством ода сву да, са је зи ком ту ђим и са ујед на че ним, уни фор
ми са ним, из ра зом сво је ве ре.” („На ци о на ли зам Све то га Са ве”, у: Вла ди ка 
Ни ко лај, ИзнадистокаизападаIII:Српскадуша, Ор фе ус, Но ви Сад 2002, 
стр. 111).

Ис ку ство и по у ке Срп ске пра во слав не цр кве по ка за ли су се ко ри сним и 
спа со но сним у мно гим си ту а ци ја ма на ста лим по сле све то сав ског по кр шта
ва ња и из град ње Цр кве као на род не уста но ве за сно ва не на Ду ху све том, 
али обра зла га не ста ро срп ским је зи ком ко ји су Ср би то га до ба мо гли до бро 
да раз у ме ју. За хва љу ју ћи та квим на че ли ма, ве о ма је при род но то што су 
Ср би на сто ја ли да уче ству ју у свим оп штим, уни вер зал ним до га ђа ји ма и 
про це си ма та ко што би прет ход но би ли у ста њу да те до га ђа је и про це се 
об ја сне пре све га са ми ма се би. То се по ка за ло у чи ну фор ми ра ња Ра шке 
др жа ве и Срп ске ар хи е пи ско пи је, то ком до га ђа ја Ко сов ског бо ја и из ње га 
про и за шлог Ко сов ског за ве та, у од луч но сти да се по диг не Пр ви, а по том и 
Дру ги срп ски уста нак итд. Ако су рав но а по стол ни оци Срп ске пра во слав не 
цр кве по ста ви ли ова кав обра зац, мо же мо уста но ви ти ка ко је он за ду го по
што ван, па не ма озбиљ ни јих раз ло га да не бу де по што ван и да нас, ка да срп ски 
на род тре ба да уђе у Европ ску уни ју или свет ску, гло бал ну за јед ни цу. И у те 
про це се тре ба ући са пу ним све шћу о то ме шта се то чи ни, те ка кав је ин те рес 
срп ско га на ро да да у то ме уче ству је. И због то га Срп ска пра во слав на цр ква 
тре ба да нам и да нас бу де уз о ран, све тао при мер ко ји би ва ља ло сле ди ти!

За то је ва жно да об ја ви мо ка ко стро гу де о бу на ста ру и но ву кул ту ру, 
сред њо ве ков ну и цр кве ну, с јед не, те ву ков ску и на род ну, с дру ге стра не, 
не тре ба ви ше по сма тра ти као одво је не, чак су прот ста вље не фе но ме не. Ди
ја ло шким од но сом ста ре и но ве срп ске кул ту ре, те сми ре њем раз ли ка, па 
и су ко ба, мо же мо по сти ћи бар три ја ка, из ра зи та ци ља: пр во, омо гу ћи ће мо 
сна жни ји раз вој срп ско га је зи ка у до ме ну ап стракт них, ду хов них фе но ме на; 
дру го, уте ме љи ће мо свест о са мо ме се би као на ро ду ве о ма ду го га тра ја ња, а 
ти ме и свест о на ро ду ко ји у бу дућ но сти мо же бар исто то ли ко да тра је; тре
ће, по врат ком цр кве ној све сти уте ме љи ће мо мен тал ну суп стан цу да на шњег 
чо ве ка, те упу ти ти га ка све тлим ис хо ди ма и ка ме та фи зич кој по бе ди над 
смр ћу, као и ка со зер ца тељ ном од но су пре ма та квој ег зи стен ци јал ној ра до сти. 

Мо жда ће се не ко ме учи ни ти да све ово ре че но је сте ве о ма ма ло, али је 
ипак са свим до вољ но да схва ти мо ко ли ко је Срп ска пра во слав на цр ква уте
ме љи ла оп ста нак срп ског на ро да. За то са да, ка да по ку ша ва мо да ис ка же мо 
оно ду бин ско раз у ме ва ње ко је нас је на гна ло да из рек не мо ову му ца ву реч 
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по што ва ња за на шу Цр кву, све не ка ко осе ћа ју ћи да ова кви ге сто ви пре ва
зи ла зе на шу људ ску па мет, мо же мо за кљу чи ти да би би ло нај бо ље да нај зад 
за ћу ти мо и да се у ти ши ни пре да мо со зер ца њу. А оно ће нам по мо ћи да 
схва ти мо шта је то Ма ти ца срп ска ово га пу та ја сно и гла сно ре кла, и шта у 
бу дућ но сти од нас са мих мо же мо и тре ба да оче ку је мо! 

(Реч на до де ли По ве ље Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке  
кул ту ре, у Ма ти ци срп ској, 25. ја ну а ра 2019. го ди не)

Проф.дрДраганСтанић

ПРЕ ДРАГ ПИ ПЕР ЈЕ ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ НИЈ СКИ ОЗБИ ЉАН ПО СВЕ ЋЕ НИК 
СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ И ЈЕ ЗИЧ КОЈ КУЛ ТУ РИ

По след њих де це ни ја ака де мик Пре драг Пи пер је дан је од нај про дук тив
ни јих и нај це ње ни јих срп ских је зич ких струч ња ка у зе мљи и ино стран ству, 
мо гли би смо ре ћи да је под јед на ко и ср би ста и сла ви ста. Ака де мик Пи пер 
је дан је од нај по зна ти јих срп ских лин гви ста две за вр шне де це ни је два де се тог 
ве ка и две по чет не де це ни је два де сет пр вог ве ка. Ње га у Ма ти ци срп ској, на 
ова квим ску по ви ма и ме ђу ова квом пу бли ком не тре ба по себ но пред ста вља
ти. Ипак, све ча но СВЕ ТО САВ СКО ОКУ ПЉА ЊЕ и ака дем ски оби чај на ла жу 
да се ка же не ко ли ко иза бра них ре че ни ца из ње го ве бо га те би о би бли о гра фи је. 

Пре драг Пи пер ре дов ни је про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду, на да мо се уско ро и про фе сор еме ри тус Уни вер зи те та ко ји 
је по јед ној од зва нич них свет ских ли ста ме ђу 3% нај бо љих уни вер зи те та 
на це лом све ту. Без про фе со ра ка кав је Пре драг Пи пер Уни вер зи тет у Бе о
гра ду не би та ко ви со ко био оце њен. Ака де мик П. Пи пер ро ђен је на сре ди
ни два де се тог ве ка у Бе о гра ду, шко ло вао се у на шим нај бо љим обра зов ним 
цен три ма: Бе о гра ду, Срем ским Кар лов ци ма и Но вом Са ду, где је 1973. го
ди не ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту упо ред но сту ди рав ши на две 
сту диј ске гру пе: ру ски је зик и књи жев ност и срп ски је зик и књи жев ност.

Рад ни век за по чео је 1974. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, да 
би 1983. го ди не био иза бран за до цен та на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер
зи те та у Бе о гра ду. Ма ги стри рао је у Бе о гра ду, а док то ри рао у Но вом Са ду. 

Пре драг Пи пер је свој рад ни век у на став ном сми слу про вео у Бе о гра ду 
и Но вом Са ду, с број ним бо рав ци ма на по зна тим и при зна тим свет ским 
сла ви стич ким ка те дра ма.

У на уч ном сми слу Пре драг Пи пер се ба вио про у ча ва њем гра ма ти ке и 
лек сич ке се ман ти ке у срп ском, ру ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма, али 
и пи та њи ма оп ште лин гви сти ке, исто ри је сло вен ске фи ло ло ги је, те број ним 
дру гим сла ви стич ким и лин гви стич ким пи та њи ма.
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Био је шеф ка те дре за ру ски је зик и књи жев ност и у Но вом Са ду и у Бео
гра ду, био је управ ник цен та ра за на уч но и стра жи вач ки рад и из да вач ку 
де лат ност Фи ло ло шког фа кул те та, са да је пред сед ник Са ве та Цен тра за 
срп ски је зик као стра ни је зик.

Ле по је по ме ну ти и уни вер зи те те на ко ји ма је Пре драг Пи пер пре да вао: 
Мо сква, Пе тро град, Во ро њеж, За дар, Се ул, Со пор, Ниш, Љу бља на, Ско пље. 

Уче ство вао је на ме ђу на род ним сла ви стич ким кон гре си ма у За гре бу, 
Со фи ји, Бу дим пе шти, Мо скви, Љу бља ни, Мин ску и Бе о гра ду – као пле нар
ни пре да вач, што је нај ве ћа по част у сла ви стич ком све ту. 

Пре драг Пи пер је био глав ни и од го вор ни уред ник ча со пи са Зборник
Матицесрпскезаславистику и еди ци је Би бли о гра фи је у Ма ти ци срп ској 
и члан уред ни штва ви ше ча со пи са: Славистика, АналиФилолошкогфакул
тета, ЗборникрадоваИнститутазастранејезикеикњижевности, Живи
језици, али и ча со пи са у Бер ли ну, Мо скви, Се у лу, Вар ша ви, Кра ко ву, Ско
пљу, Со фи ји, Во ро ње жу. 

Ду го го ди на је био глав ни уред ник на шег нај по зна ти јег ча со пи са Јужно
словенскифилолог и члан уред ни штва еди ци је Сту ди је о Ср би ма. 

Био је пред сед ник не ко ли ко ор га ни за ци о них од бо ра ме ђу на род них сим
по зи ју ма, пред сед ник Управ ног од бо ра Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ и 
Од бо ра за срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја СА НУ, 
управ ник Цен тра за на уч ни рад Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, пред
сед ник Ка те дре за је зик и го вор Ко лар че ве за ду жби не, члан На уч ног ве ћа 
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, члан Са ве та Ме ђу на род ног сла ви стич ког 
цен тра Фи ло ло шког фа кул те та, се кре тар Лек си ко граф ског оде ље ња Ма ти
це срп ске, члан Про грам ског са ве та За во да за уџ бе ни ке, члан На ци о нал ног 
про свет ног са ве та Ср би је, члан, а по том и пред сед ник Ко ми си је за про у ча
ва ње гра ма тич ке струк ту ре сло вен ских је зи ка Ме ђу на род ног ко ми те та сла
ви ста, био је пот пред сед ник Ме ђу на род не асо ци ја ци је про фе со ра ру ског 
је зи ка и књи жев но сти.

Члан је ви ше срп ских на уч них и струч них дру шта ва и ор га ни за ци ја, 
по ча сни је члан Сла ви стич ког дру штва Ср би је, био је и ње гов пред сед ник, 
члан је Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и био је пред сед ник ње
го ве Ко ми си је за син так су.

За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 2003, а ре дов ни је члан СА НУ од 
2012. За ино стра ног чла на Ма ке дон ске ака де ми је на у ка иза бран је 2015. го
ди не. Био је се кре тар Оде ље ња за је зик и књи жев ност СА НУ.

Пре драг Пи пер је до бит ник број них при зна ња и пла ке та, ов де бих из
дво јио са мо на гра ду ПавлеИвић и на гра ду Златнакњига Би бли о те ке Ма
ти це срп ске. Ка ко не по ме ну ти ру ски Ор ден при ја тељ ства ме ђу на ро ди ма?
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За По ве љу Ма ти це срп ске сва ка ко је од по себ ног зна ча ја (ко)ау тор ство 
у три ва жне и не за о би ла зне књи ге срп ске нор ма ти ви сти ке: Синтаксаса
временогсрпскогјезика(простареченица), Нормативнаграматикасрпског
језика и Синтаксасложенереченицеусавременомсрпскомјезику.Ове три 
нор ма ти ви стич ке књи ге има ју ви ше од 2.500 стра на, би ће кон сул то ва не док 
бу де Ср ба и срп ског је зи ка. Реч је о ка пи тал ним де ли ма срп ске нор ма ти ви
сти ке! Сла ви стич ке књи ге не ће мо на во ди ти.

Би бли о гра фи ја Пре дра га Пи пе ра је им по зант на и све до чи о озбиљ ном, 
вред ном и про дук тив ном на уч ни ку: има ви ше од 200 по себ них из да ња књи
га, три де се так мо но гра фи ја, уни вер зи тет ских уџ бе ни ка, ско ро 200 из да ња 
уџ бе ни ка и при руч ни ка за основ ну и сред њу шко лу, ви ше од 400 би бли о
граф ских је ди ни ца са члан ци ма, сту ди ја ма и при ка зи ма. 

Мо гли би смо ре ћи да је Пре драг Пи пер ура дио оно ли ко по сло ва ко ли ко 
је до вољ но це лом ти му на уч ни ка, ква ли тет и кван ти тет ње го вог ра да су у 
до бром са гла сју. То је де ло за по нос!

Ако се па жљи во по гле да оно што је Пре драг Пи пер ура дио од 1974. го
ди не, ка да је иза бран за аси стен та, па до да нас, за ових 45 го ди на, те шко 
ће мо на ћи не ко га ко се мо же с њим рав на ти, он се из два ја сво јим на став ним 
и на уч ним де лом, али и све у куп ним ра дом на не го ва њу и ши ре њу сла ви
сти ке и ср би сти ке, ка ко у Ср би ји, та ко и на по ве зи ва њу Ср би је са све том, 
по себ но ср би стич ким и сла ви стич ким. 

До при нос ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра не го ва њу срп ског је зи ка, срп ске нор
ма ти ви сти ке и срп ске је зич ке кул ту ре огле да се у све у куп ној по све ће но сти 
и на ста ви и на у ци, број ним струч ним и на уч ним удру же њи ма, број ним ре
дак ци ја ма и ан га жо ва њу на нај ва жни јим пи та њи ма срп ске стан дар до ло ги је.

Он већ пу них 45 го ди на сво ја струч на и на уч на зна ња пре но си ге не ра ци
ја ма сту де на та, и у Ср би ји и из ван ње, али и на број ним пре да ва њи ма из ван 
фа кул тет ских учи о ни ца у зе мљи и ино стран ству пре да но и од го вор но све
до чи о те о ри ји и прак си ср би сти ке и сла ви сти ке. Ско ро по ла ве ка од го вор но 
ра ди да пи сме ни бу ду још пи сме ни ји, да нам ча со пи си бу ду ква ли тет ни, да 
лин гви стич ки еснаф бу де при стој ни ји, да је зич ки из раз по је дин ца и ко лек
ти ва бу де бо љи, да бу де мо озбиљ ни и од го вор ни, при ме ром је по стао узор, 
ле стви цу је по ста вио ви со ко, срећ на је окол ност да има оних ко ји га пра те, 
те шко је ре ћи да има оних ко ји ће га до сти ћи. Био је мен тор ви ше од три де сет 
ма ги стар ских ра до ва и док тор ских ди сер та ци ја, за ми сли те мен тор ство у 
20 док тор ских ди сер та ци ја; ја сам по но сан што сам био члан у не ко ли ко 
ко ми си ја за оце ну и од бра ну ра до ва, чи ји је он био мен тор. 

Ти хи, вред ни и ис кре ни по све ће ник Пре драг Пи пер све је ра дио не на
ме тљи во, с фи ним осе ћа јем за ме ру, увек ис трај но, увек до бро на мер но, с 
ве ли ким ау то ри те том и не спор ним ре зул та ти ма. 
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Пре не ко ли ко го ди на, ка да је поче ла ак ци ја Негујмосрпскијезик и када 
су не ки ли сто ви и не ки ча со пи си почели са злу ра дим ко мен та ри ма, по зва ли 
су и Пре дра га Пи пе ра да чу ју и ње го во ми шље ње, иа ко зна ју да он и не во ли 
екс по ни ра ње у ме ди ји ма. Усле дио је кра так и ефек тан од го вор: „По др жа вам 
ак ци ју Негујмосрпскијезик”.

На кра ју да ка же мо да Жи ри за до де лу По ве ље Ма ти це срп ске ни је имао 
те жак за да так и да је са за до вољ ством до нео од лу ку да По ве ља за 2017. буде 
до де ље на ака де ми ку Пре дра гу Пи пе ру. Ра ни је му ни је мо гла би ти до де ље на 
са мо због то га што је он ду го го ди на био члан овог жи ри ја. Убе ђе ни смо да 
ни је мо гла оти ћи у бо ље ру ке. Ко ми си ји и Ма ти ци срп ској је част што ће 
ла у ре ат По ве ље за не го ва ње срп ског је зи ка би ти Пре драг Пи пер.

И да за вр шим ци та том Пре дра га Пи пе ра: „Све ти оци ка жу да ће мо би ти 
на гра ђе ни не по то ме ко ли ко смо ура ди ли, не го по то ме ко ли ко смо се по
тру ди ли, а увек мо же и ви ше. Ве ро ват но се бро ји и ка ко се тру ди мо, а ко се 
тру ди с ра до шћу већ је ти ме на гра ђен, и све што ура ди упи су је му се у 
злат ну књи гу”.

И рад и труд ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра на не го ва њу срп ске је зич ке 
кул ту ре ве ли ко су де ло. Ра до сти Пре дра га Пи пе ра до да је мо и ра дост свих 
нас што од да нас По ве ља Ма ти це срп ске при па да и ње му.

У име жи ри ја и у сво је лич но име, искре но че сти там до бит ни ку, да га 
здра вље слу жи, зна мо да ће и да ље не го ва ти срп ски је зик и срп ску је зич ку 
кул ту ру, а зна мо и да ће нас оба ве зи ва ти да га, бар по ма ло, и ми на том путу 
сле ди мо. На то нас оба ве зу ју ње гов рад и ње гов труд и ве че ра шње све то сав
ско оку пља ње.

Проф.дрВељкоБрборић
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РЕЧ НА ДО ДЕ ЉИ ВА ЊУ ПО ВЕ ЉЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ  
ПРОФ. ДР МИ ХА ЈУ Н. РА ДА НУ

Сти цај окол но сти, у ко ји ма зна чај но пар ти ци пи ра ју и на ша не а жур ност 
и нео р га ни зо ва ност, да не ка жем из о ста нак аде кват не др жав не бри ге око 
ста ту са и за шти те на ци о нал ног је зи ка и пи сма, до шло је, на кон рас па да 
за јед нич ке др жа ве, до уки да ња срп ских лек то ра та у мно гим зе мља ма. Да 
смо се као ши ра за јед ни ца, ин сти ту ци о нал но и по је ди нач но, вла да ли и де
ла ли као про фе сор Ми хај Ра дан, ства ри би да нас са свим дру га чи је из гле
да ле, а ве ро ват но би се ме ђу оних шест де ла из нај у жег из бо ра за НИНову 
на гра ду по след њих го ди на на шло ме ста и за ћи ри ли цу, у ко ју се пре гла сно 
за кли ње мо, али је све ви ше за бо ра вља мо. На ве де ни пе ри од обе ле жен је 
Ра да но вом гр че ви том и пло до но сном бор бом за очу ва ње срп ског је зич ког 
и на ци о нал ног иден ти те та Ср ба „оба ју за ко на” у су сед ној Ру му ни ји. Не ка 
о то ме да ље го во ре су ви по да ци.

Основ но по ље ин те ре со ва ња про фе со ра Ра да на чи не срп ска и хр ват ска 
ди ја лек то ло ги ја, лек си ко гра фи ја, ет но ло ги ја, фол клор. Од 1980. го ди не об
ја вио је око 90 чла на ка и сту ди ја у раз ли чи тим струч ним ча со пи си ма или 
збор ниц има са на уч них ску по ва у Ру му ни ји или ино стран ству и пре ко 30 
при ло га у кул тур ним пу бли ка ци ја ма; сви ра до ви су из до ме на по ме ну тих 
на уч них под руч ја. 

Ви сок углед у сво јој зе мљи и окру же њу ове рен је и члан ством у уре ђи
вач ким од бо ри ма на уч них ча со пи са. Од 1990. до 2016. спи сак је сти гао до 
ци фре три на ест, а ва шој па жњи, од но сно под се ћа њу при но сим са мо: Годи
шњакзасрпскијезик, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу; Исходишта, 1–3, за
јед нич ко гла си ло Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, 
Фа кул те та за књи жев ност, исто ри ју и тех но ло ги ју, Те ми швар/Ни ш (глав ни 
уред ник); Етнокултуролошкизборник, Свр љиг; Српскијезик, Бе о град; Срп
скијезик,књижевностиуметност, Фи л о ло шкоумет нич ки фа кул тет у 
Кра гу јев цу. Као члан Из да вач ке ко ми си је Са ве за Ср ба у Ру му ни ји уре ђи вао 
је и био од го во ран за штам па ње де се так књи га, мо но гра фи ја, збор ни ка и 
ча со пи са. На ис тој ли ни ји, у истом акор ду је члан ство у про фе си о нал ним 
те ли ма: Ко ми си ја за Срп ски ди ја лек то ло шки атлас, СА НУ; Од бор за про у ча
ва ње ма њи на и људ ских пра ва СА НУ; струч ни ана ли ти чар на уч них про је
ка та, Ми ни стар ство обра зо ва ња, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је; члан Ма ти це срп ске из Но вог Са да; члан Удру же ња сла ви ста из 
Ру му ни је, фи ли ја ла у Те ми шва ру; члан Те ми швар ског од бо ра Ма ти це срп
ске и члан уред ни штва ча со пи са Ма ти це срп ске Темишварскизборник. Про
фе сор Ра дан је је дан од осни ва ча Са ве за Ср ба у Ру му ни ји (1989), у чи јим је 
ру ко во де ћим ор га ни ма био до 2016, а 2014. г. је (при Са ве зу Ср ба у Ру му
ни ји) осно вао Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња и кул ту ру Ср ба у Ру му ни ји
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Им по ну је учи нак ко ле ге Ра да на у до ме ну ор га ни зо ва ња на уч них ску по ва, 
од ко јих је до вољ но по ме ну ти: ме ђу на род ни сим по зи ју ми „Ру мун скосрп ски 
и оп шти бал кан ски кул тур ни мо за ик” 2005; „Ме ђу кул ту рал ни ди ја ло зи. 50 
го ди на те ми швар ске сла ви сти ке” 2007; ме ђу на род ни сим по зи јум „Срп ско 
је зич ко на сле ђе на мул ти кул ту рал ном про сто ру Бал ка на” 2012; Окру гли 
сто „О је зи ку, оби ча ји ма и по ре клу Ка ра ше ва ка”, ор га ни зо ва ном у окви ру 
ма ни фе ста ци је „Да ни срп ске кул ту ре у Ре ши ци” 2008; Окру гли сто „Из 
Те ми шва ра у Евро пу”, по све ћен срп ском про све ти тељ ском пи сцу До си те ју 
Об ра до ви ћу, 2011. и сл. Спи сак вре дан сва ког по што ва ња за ки ћен је већ 
тра ди ци о нал ним ме ђу на род ним на уч ним сим по зи ју мом „Ма те ри јал на и 
ду хов на кул ту ра Ср ба у мул ти ет нич ком и/или пе ри фер ним под руч ји ма”, 
ко ји се на из ме нич но одр жа ва у Те ми швару и Ни шу. На ве де не и њи ма срод не 
ма ни фе ста ци је кра се три стал на ме ста: а) У њи хо вој орга ни за ци ји под ра зу
ме ва се Од сек за срп ски и хр ват ски је зик, у окви ру Де парт ма на за сло вен ске 
је зи ке Фи ло ло шког, исто риј ског и те о ло шког фа кул те та За пад ног уни вер
зи те та у Те ми шва ру; б) Ра да но во уче шће у њи хо вом ор га ни зо ва њу по пра
ви лу је ове ре но функ ци јом пред сед ни ка Ор га ни за ци о ног од бо ра; в) До слов
це сви ти ску по ви су у функ ци ји про у ча ва ња, не го ва ња и за шти те срп ског 
је зи ка и очу ва ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та у Ру му ни ји. На бра ни ку 
чу ва ња ет нич ког, на ци о нал ног и је зич к ог иден ти те та ру мун ских Ср ба, а у 
пр вом ре ду ет нич ких и је зич ких ко ре на сво јих Ка ра ше ва ка, Ми ља Ра дан је 
стао и у ред во де ћих срп ских ди ја лек то ло га, струч ња ка за ис пи ти ва ње на
род них го во ра, не ис црп не ри зни це по да та ка ко ји осве тља ва ју исто ри ју је
зи ка, ет но и сто ри ју, лин гви стич ку ти по ло ги ју, исто ри ју кул тур них и со ци
јал них ути ца ја, те ре зул та ти њи хо вог си сте мат ског ис тра жи ва ња по вла че 
за хвал ност спе ци ја ли ста из до ме на дру гих на уч на ди сци пли на. Ди ја лек ти, по 
ре чи ма во де ћег европ ског ди ја ле кто ло га сво га вре ме на, „нај бо га ти ја збир ка 
по да та ка о про шло сти на род ног жи во та”, до но се ау тен ти че, не рет ко нај по
у зда ни је све до ке на ци о нал ног и је зич ког иден ти те та и кон ти нуите та сва ког 
на ро да па и срп ског. На ве де не чи ње ни це ујед но об ја шња ва ју за што су дво
ји ца нај ве ћих срп ских је зи ко сло ва ца два де се тог ве ка Алек сан дар Бе лић, 
члан свих сло вен ских ака де ми ја на у ка, и ње гов нај да ро ви ти ји уче ник Па вле 
Ивић, члан осам, ме ђу ко ји ма и Срп ске, Ру ске, Аме рич ке и Беч ке, би ли у 
пр вом ре ду ди ја лек то ло зи и исто ри ча ри је зи ка, пр ви ау то ри те ти у ди сци пли
на ма ко је су са мо услов но де ли ли. Цен трал но ме сто у Ми љи ном ди ја лек
то ло шком опу су при па да мо но гра фи ји Фонетикаифонологијакарашевских
говораданас, 2000. об ја вље ној на ру мун ском а 2015. го ди не на срп ском 
је зи ку. Ова књи га по ну ди ла је од го во ре на мно га ин те ресантна пи та ња и, 
из ме ђу оста лог, убе дљи во по ка за ла срп ски лин гви стич ки иден ти тет ка ра
шев ских го во ра.
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По вод ових при год них ре чи при па да ре ду сво је вр сних ра ри те та. Те шко 
је, на и ме, да нас у ср би сти ци, и не са мо та мо, на ћи углед ног знал ца ко ји 
гра ђе ви ну зва ну је зик об ра ђу је, по зна је и бра ни у це ли ни: од те ме ља до 
пот кро вља, ка ко то, струч но ком пе тент но и по ште но чи ни про фе сор Ми ља 
Ра дан, од ли чан ди ја лек то лог и ет но лог, при мер но упу ћен у про бле ма ти ку 
са вре ме ног је зи ка, вер зи ра ни и про ве ре ни бо рац у до ме ну со ци о лин гви сти
ке и је зич ке по ли ти ке.

Це ње ни ску пе, на кра ју, али, по осе ћа њу и на ло гу гра ђан ске ду жно сти, 
да не ка жем гра ђан ске при стој но сти, осе ћам да тре ба ре ћи и сле де ће. Ко ле
га Ра дан је де се так го ди на че као ис пу ње ње мол бе за срп ско др жа вљан ство. 
Чи нио је то стр пљи во гле да ју ћи ка ко ње го ви су на род ни ци на ли цу ме ста 
до би ја ју хр ват ске па со ше ко је ди плом атски по сле ни ци су сед не нам зе мље 
но се у та шни оби ла зе ћи ру мун ска на се ља. Дра ги ма ти ча ри, не сум њам да 
де ли мо за јед нич ко за до вољ ство што је „Нај ста ри ја књи жев на, кул тур на и 
на уч на ин сти ту ци ја код Ср ба” по сто ја но иму на на про пу сте те вр сте, што 
је све сна од осни ва ња на ме ње не јој трај не ми си је „од Пе ште да же до Чар не 
Го ре”. Од ме не – за хвал ност за ука за но по ве ре ње да про збо рим ко ју у слу
жби оду же ња јед ног ду га и под се тим при сут не за што ово при зна ња од ла зи 
у ва и сти ну пра ве ру ке. Жи ве ли!

АкадемикСлободанРеметић
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ПИСЦИОЈЕЗИКУ

ОПОЕЗИЈИ

По е зи ја ће, ве ру јем, оста ти то што је сте. Су бли мат су бли ма та. Она по
чи ва на прин ци пу скла да, згу сну то сти, ко хе зи о них си ла. Од ра жа ва ста ње 
ду ха. На са свим посе бан, је ди но њој свој ствен на чин, упи ја и са жи ма ду
хов на ис ку ства и до ме те про шло сти; осе тљи вим чу ли ма об у хва та, про жи
ма, син те ти зу је са вре ме на јој ста ња све сти, то ко ве жи во та. Нај фи ни јим 
сво јим „пип ци ма“ уме да пре стиг не вре ме. Ве ру јем у енер ги ју ње не ре чи, 
ми сли, му зи ке. По е зи ја ће по сто ја ти док бу де посто ја ла чо ве ко ва по тре ба 
да до ку чи ба рем мр ви цу не по јам ног и да о то ме оста ви увер љи ви траг. Док 
бу де мо де ти ње спо соб ни на ус хит, осе тљи ви на ле по ту, ко ли ко и ту ђу пат њу 
и сва ко обе сми шља ва ње.

Екс пе ри ме на та је увек би ло, и не ка: све се кре ће и раз ви ја. Али не ве ру
јем у про гра ме, ве ру јем у та лен те. Чо ве ко ве, од Бо га. Не за ми слив ми је 
би ло ка кав напре дак ко ји се за сни ва на са рад њи с ча роб ном про гра ми ра ном 
ма ши ном, а без су штин ске пе сни ко ве по све ће но сти сво ме да ру и на ло гу 
из ну тра да на ђе и уоб ли чи од го во ре на бит на пи та ња.

ОПИСАЊУ

Би ло да до ла зи из ну тра или спо ља, то што зо в е мо иза зо в ом, под сти ца јем 
на ства ра ње, већ је од ре ђе но из вр сним по ре ђе њем, ко је смо на сле ди ли, по
ре ђе њем с ло мље њем ора ха: ва жна је ме ра, да уда рац (до живљај) не бу де 
ни пре јак ни пре слаб. Да не бу де мо смр вље ни већ да из не се мо сву сво ју 
је згро ви тост као до зре лу це ли ну. Да не оста не мо за ро бље ни у соп стве ним 
окло пи ма.

Шта све, и да ли иког од ре ђе ног пе сник ну жно има на уму док пи ше? 
Про цес је спон тан, увек из не на дан, све се ак ти ви ра са мо од се бе. Ми сао 
убр за на, чу ла отво ре на, бр зе ре чи од ре ђу ју ри там, ме ло ди ју, основ на је на
пе тост да ухва тиш сми сао то га што те за вр те ло, да по хва таш сли ке ко је 
јед на дру гу пре сти жу, да из на ђеш од го ва ра ју ће ре чи. А оне су или бр же од 
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те бе или пак скли ске као ри бе, или као на вр ху је зи ка а ду бо ко за пре те не, 
или не ке при бли жне али ни ка ко те ко је тра жиш, зна мо већ. Ау то мат ска је 
и бри га да тај оти сак ко ји на но сиш бу де ве ран, да увер љи во ис ка жеш оно 
што на сто јиш да до ма шиш, што те из ну тра на го ни да сли ке и иде је, ко је 
хо ће да бу ду об ли ко ва не у је зи ку, пре то чиш у по ет ску це ли ну. То је глав но. 
Шта си уло вио, ка ко се оти сну ло, ка ко сло жи ло, то јест ка ко си све рас по
ре дио, уве зао. Ка ко зву чи. Нај леп ше је то што у ре зул та ту има те оно не што 
што је већ и ва ма са ми ма пре по зна тљи во као са мо ва ше. А упра во о то ме 
ни је вам ни на па мет па да ло да бри не те, јед но став но ни сте сти за ли. Па све 
и да је сте, тонешто ве ро ват но вас не би ни слу ша ло, то ли ко јесвоје. Оно 
та ко хо ће. То не што ваљ да и зо ве мо пе снич ким ру ко пи сом. Ње га не би ра те, 
дат вам је као што вам је да то ли це. Мо же те га до те ри ва ти, на гла ша ва ти 
ово или оно, али он увек од ра жа ва ва ше би ће као што вам се на ли цу огле
да ду ша. При род ност је ту оно основ но, и не ма под ва ле. Ау тен ти чан глас 
оста је пре по зна тљив и кад ме ња рит мо ве, то на ли тет, већ у скла ду с пред
ме том пе ва ња. А ако ли пак, не све сно, и ра чу наш на иде ал ног не где та мо 
не ког са го вор ни ка, чи та о ца, он да би то био не ко чи ји дух та ко ђе ни је лењ 
да до ма ша.

ОЈЕЗИКУ

Бри га о је зи ку код пе сни ка се под ра зу ме ва. У тре ну ци ма на ста ја ња сти
хо ва на пор је усме рен пре вас ход но на сми са о ни план, на су сти за ње сли ка, 
ако се та ко мо же ре ћи, бу ду ћи да ни су по сре ди сли ке већ не ка кви по себ ни, 
маг но ве ни, зна чењ ски на бо ји ко ји уз бур ка ва ју ми сао на го не ћи је да про би ја 
не ка кве ко ри до ре, не зна но ку да. Усред сре ђе ни сте на оте ло тво ре ње не че га 
што се у тре нут ку на ја ви ло, при мар но је да том не чем уло ви те сми сао и 
да те му об лик ко ји тај сми сао не ће су жа ва ти не го обр ну то. А чи ме би пе
сник то по сти гао ако не ре чи ма. Је зик не умем да одво јим од сми сла. А то 
што је сам је зик по не кад пред мет по сма тра ња у де лу, за сно ва но је пре све
га на ње го вој ко смо го ниј ској ди мен зи ји.

Зла та Ко цић, Просторидуше
(Кра ље во: На род на би бли о те ка „Сте фан Пр вовен ча ни“, 2019)
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